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Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Herfst

Dag ouders/verzorgers,
Bijna is het zover en begint de eerste vakantie van het jaar, de herfstvakantie. Alle kinderen hebben
dan vrijaf van 25 t/m 29 oktober 2021. Op 1 november a.s. verwachten we dan weer alle leerlingen
op school.
De afgelopen weken heeft de school weer veel ondernomen. Naast het reguliere onderwijs- en
lesgebeuren besteden we veel aandacht aan mooie en goede educatieve activiteiten. Hierbij een
impressie van tal van belangrijke en leuke wetenswaardigheden.
Maar allereerst wensen wij u en alle betrokkenen bij de school een hele fijne herfstvakantie.
Corona
Corona, hoe jammer ook, is nog steeds in alle hevigheid onder ons. Vandaar dat wij als
veiligheidsteam van de school hebben besloten de maatregelen aan te houden tot minstens 12
november 2021. Dit houdt in dat ouders/verzorgers nog niet direct in school kunnen en altijd een
afspraak dienen in te plannen. Op 2 november a.s. vinden we het natuurlijk fijn alle
ouders/verzorgers te verwelkomen tijdens de jaarlijkse infoavond.
Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat dit jaar uit: Annemijn, Laurie (6a), Leoni, Indy (6b), Diederik, Saar (7a),
Milou, Yves (7b), Frederique, Diede (8a) en Leon en Tine (8b). Ook dit jaar zullen wij weer over tal van
schoolse zaken spreken als: bouw van de school, vergroenen van de school, de verkeerssituatie et
cetera. Ook zal de leerlingenraad, samen met de raden van de andere scholen, zich buigen over het
koersplan van MosaLira.
Afscheid Martijn Bodelier
Zoals u wellicht heeft vernomen zal onze vakdocent bewegen & sport Martijn Bodelier ons per 22
oktober verlaten. Hij zal zijn carrière voortzetten bij de politie. Wij bedanken Martijn voor zijn inzet
voor onze school en wensen hem veel geluk met en bij zijn nieuwe uitdaging. Met betrekking tot de
invulling van de vacante positie van Martijn zijn wij naarstig op zoek naar een nieuwe gymdocent.
Hiervoor stelt de school (en MosaLira) alles in het werk om dit voor 2 november a.s. te hebben
gerealiseerd.

School en opknappen.. kunst
Zoals u ziet zorgt de school niet alleen voor de opknapbeurt van het gebouw en de pleinen. Nee, ook
onze kunst kan somtijds een opfrisbeurt gebruiken.

Week van de vitaliteit
Nog een beeld van de week van de vitaliteit. Een heel aantal collega’s hebben in september ook
gebadmintond.

Voeding
Als school -en dan m.n. de werkgroep gezonde school- zijn we bezig met het opnieuw tegen het licht
houden van het traktatiebeleid (als onderdeel van het voedingsbeleid). Binnenkort zullen we u
hierover meer kunnen melden.
Dag van de leerkracht
Op 5 oktober j.l. stond de school stil bij de belangrijke ‘dag van de leerkracht’. Alle
onderwijsmedewerkers werden deze dag op een creatieve, leuke manier in het zonnetje gezet.

Werelddierendag
Op 4 oktober 2021 namen veel van onze leerlingen hun ‘dierenknuffel’ mee naar school. Zelfs de
leerlingen van groep 7 (juf Eline en meester Kenneth) showden hun ‘troetelbeesten’.

Kinderboekenweek en beroepen
In de diverse blogs (van uw kind(eren)) heeft u zeker een stukje gelezen en beeld gezien van de
kinderboekenweek van 6 t/m 15 oktober 2021. Dit jaar stond de boekenweek in het teken van
beroepen. Veel van onze ouders/verzorgers gaven acte de presence in school en vertelden -vaak in
de klas van hun kind- met verve over hun beroep. Op de foto: de politie op bezoek!

Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Vier leerlingen namen dit jaar deel aan de schoolkampioenschappen voorlezen. Tsja, hoewel alle
kinderen uit de groepen 7A t/m 8B prima hebben voorgelezen, kan er maar één de winnaar zijn. De
jury, bestaande uit alle leerlingen van de groepen 7 en 8 en de leerkrachten van deze groepen,
riepen Anne uit tot winnares. Proficiat Anne en veel succes met het voorlezen in de volgende ronde.

Bewegend leren
Leren vindt niet alleen in het schoolgebouw plaats, maar steeds meer ook buiten het (eigen) lokaal
en de schoolruimten. Als schoolteam hebben we afgesproken om minimaal eenmaal per week het
bewegend leren toe te passen tijdens de les (in de klas of op het schoolplein). Hiervoor hebben we
een methodiek, ‘bewegend leren’ aangeschaft, die in alle klassen present is. Leerkrachten kunnen de
klappers als bronnenboek hanteren. Daarbij willen we het schoolplein, vanuit (waarschijnlijke)
subsidiegelden van de provincie Limburg, verrijken met educatieve gebieden. Hier kunnen de
kinderen dan allerlei educatieve activiteiten buiten uitvoeren.

Knutsellessen juf Carole

Opleiding/ cursus LICH
18 van onze leerkrachten en onderwijsondersteuners volgen nog steeds de LICH-opleiding voor het
goed begeleiden van HB-leerlingen.

Ten slotte, de verkeerssituatie bij/rondom de school
De school is al geruime tijd bezig met de verkeerssituatie rondom de school. In deze hebben wij
veelvuldig met de wijkagent, Eric Lanckhorst, gesproken. Afgelopen week, en dit zal de komende
weken worden herhaald, zal de politie -maar ook handhaving gemeente Maastricht- met regelmaat de
situatie polsen en waar nodig ook ingrijpen. Met name het parkeren van auto’s, maar ook van fietsen
is voor velen een doorn in het oog. Wij vragen dan ook nu en opnieuw of iedereen zich aan de geldende
verkeersregels wilt houden. Daarbij zoeken we naar een oplossing vanuit het verleden. We bekijken
namelijk opnieuw of de Kloosterstraat, bij aanvang en bij einde van de schooldag, kan worden
afgesloten. We houden u over de voortgang op de hoogte.

Namens het schoolteam,
Namens de partners binnen het Kindcentrum,
Marcel Janssen

