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Informatie Nieuwsbrief Schooljaar 2022-2023

Beste ouders, verzorgers,

Via deze extra nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van een aantal belangrijke
schoolzaken voor het nieuwe schooljaar zoals: de groepsbezetting/taakverdeling, de
vakanties, de studiedagen, lestijden, tussen schoolse opvang en de lijst met schoolspulletjes.
De Schoolgids 2022-2023 ontvangt u bij de start van het schooljaar digitaal en staat dan ook
op de website. In de schoolgids staat (ook) alle informatie voor het nieuwe jaar.
Alle data voor 2022-2023 zijn ook terug te vinden in de schoolkalender van SchouderCom.
Indien u toch nog een papieren versie van de schoolgids of de schoolkalender nodig heeft,
kunt u deze aan het begin van het nieuwe schooljaar bij de administratie afhalen.
Er vinden ook voor komend jaar weer een aantal wisselingen plaats in de personele
bezetting.
Juf Noëlle zal onze school na 32 jaar verlaten; zij gaat een nieuwe uitdaging aan als juf bij
Basisschool De Vlinderboom in Heer. Juf Féline zal haar loopbaan voortzetten bij de Mgr.
Hanssenschool in Hoensbroek.
Voor komend jaar mogen we juf Ieteke Hentzepeter verwelkomen en als leerkracht in
opleiding (LIO) zal Ravie In de Braekt ons team versterken. Als (extra) onderwijsondersteuner
zal Romy Pasmans aan het team worden toegevoegd. In deze brief stellen Ieteke, Ravie en
Romy zich al even voor.
Mogelijke verdere veranderingen zullen we aan het begin van het nieuwe schooljaar
meedelen.
Rest mij u en de kinderen, ook namens het team, alvast hele fijne vakantiedagen te wensen.
Geniet van hele fijne vrije dagen.
We zien elkaar terug bij de start van het nieuwe schooljaar op maandag 5 september 2022.

Marcel Janssen, schoolleider
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Leerkracht(en)
Fabienne Delnoy (ma t/m do)
Carmen Ploemen (ma t/m vr)
Melissa van de Moosdijk (ma t/m vr)
Romy Vanderstraeten (ma t/m vr)
Carmen Ploemen, Melissa v.d. Moosdijk, Romy Vanderstraeten
Iris Frederix (di, woe, do), Tamara Boitelle (ma, vr)
Fabiënne van Hoorn (di, woe, do), Ank Wijnker (ma, vr)
Maud Hendriks (ma, di, woe, do), Lou Lahaije (ma om de wk, vr)
Jacqueline Lemmens (ma, di, woe), Luna Voncken (do, vr)
Ellen Pappers (di, woe, do, vr), Luna Voncken (ma)
Yvonne Jongen (ma, di, woe), Linda Kempener (do, vr)
Eline Koenen (ma, woe, do, vr), Luna Voncken (di)
Marcella Ritzen (ma, di, vr), Lou Lahaije(woe, do)
Kenneth van Soest (ma t/m vr)
Dominique Tychon (ma, di, woe, do) Tatiana Bruinshoofd (vr)
Marlou Habets (ma t/m vr), (do om de 2 wkn Bapo verlof)
Tatiana Bruinshoofd (do om de 2 wkn)

In de afwezigheid van Dominique zal Tatiana lesgeven aan groep 8A.
Het team kent op dit moment liefst vijf zwangere medewerkers. Paola zal vanaf 2 november
weer aanwezig zijn. Laura en Fabiënne komen op 16 januari 2023 terug. Fabiënne zal in groep
3B volledig worden vervangen door Ank. Iris zal op 27 september a.s. met
zwangerschapsverlof gaan en zij zal worden vervangen door Tamara. Carmen is vanaf 18
november met zwangerschapsverlof, zij zal grotendeels door Ieteke worden vervangen.

Directeur:
Interne Begeleiders
Leerlingenzorg
Specialist HB
Specialist NT2
Specialist lezen/taal/schrijven
Onderwijsondersteuners:
Vakleerkracht Crea
Vakleerkracht muziek
Vakleerkracht Lichamelijke
opvoeding
Conciërge:
Administratief medewerkers

Marcel Janssen (ma t/m vrij)
Anouk Leenders; gr. 1 t/m 4 (di, woe, do, vrij-ochtend)
Paola Schrijnemaekers; gr. 4 t/m 8 (di, woe, do)
(Marcella Ritzen vervangt Paola tot de herfstvakantie)
Tatiana Bruinshoofd
Laura Wagemakers
Marcella Ritzen
Laura Wagemakers (3-4, 1-2, NT-2), Romy Reimerink (1-2),
Daniëlle Cox (6-7-8)
Carole Vegter (3-8)
Eva van Eekeren (1-3), Marjolein Lemeer (4-8),
Mischa Frissen en Desly Roeks (Maastricht Sport 1-8)
Rinus den Braber (ma t/m vrijdag 7.30 uur tot 11.30 uur).
Nancy de Winter (ma t/m woe) en Marilda Demers (do-vrij).

Lestijden
maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur

* 13.00 – 15.00 uur
* 13.00 – 15.00 uur
* 13.00 – 15.00 uur
* 13.00 – 15.00 uur

Groepen 1 vrijdag vrij
Groepen 1 t/m 4
vrijdagmiddag vrij

Inlooptijd voor alle groepen is tussen 08.20 en 08.30 uur
* Zie overzicht TSO voor de pauzetijden per groep

BRENGEN VAN DE LEERLINGEN
We starten volgend schooljaar met de reguliere schooltijden: start van de schooldag om 8.30
uur met 10 minuten inlooptijd, einde van de schooldag om 15.00 uur.
Bij het bijgebouw ziet het brengen van de leerlingen van de groepen 1-2 er als volgt uit.
De leerlingen van groep 1-2A worden gebracht aan de zijpoort van het gebouw. De leerkracht
ontvangt de leerlingen aan de deur en als ouder kunt u korte vragen stellen aan de poort. De
leerlingen van de groepen 1-2B, 1-2C en 1-2D zullen door de hoofdpoort naar binnen gaan.
De leerkrachten van groep 1-2B en 1-2C zullen eveneens aan de deur van hun lokaal de
leerlingen verwelkomen. De leerkracht van groep 1-2D maakt gebruik van de hoofdingang.
We bezien nog in hoeverre ouders/verzorgers weer in de groep kunnen en mogen komen.
Dit bespreken wij als team op 1 september 2022. Wij houden u over de besluiten in deze op
de hoogte.
De groepen 3 en 5 gaan via de tweede poort van links naar hun eigen ingang. Groep 3 de
eerste deur links, groep 5 even rechtdoor lopen en dan de deur in de linkerhoek van het
gebouw. De groepen 4 en 6 lopen via de tweede poort van rechts naar hun eigen ingang.
Groep 4 loopt naar de deur in de linkerhoek van het gebouw, groep 6 gaat via de
hoofdingang naar binnen. De groepen 7 gaan via de meest rechtse poort naar binnen, even
doorlopen en dan de eerste deur aan de linkerkant. De groepen 8 komen via de meest linkse
poort op het schoolterrein en gaan het gebouw in via de deur aan het grote speelplein. De
fietsen van de groepen 3, 4, 5 en 8 links van het schoolgebouw en van de groepen 6 en 7
rechts.

Vakanties en Studiedagen

Zomervakantie :
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnaval:
Tweede paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

25 juli t/m 2 september 2022
24 oktober t/m 28 oktober 2022
26 december 2021 t/m 6 januari 2023
20 februari t/m 24 februari 2023
10 april 2023
27 april 2023 (in meivakantie)
24 april t/m 05 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2022
17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen
Vrije vrijdagmiddagen: voor de kerst- en zomervakantie
Studiedagen team; alle leerlingen vrij:
Studiedag 01 groep 1 t/m 4 Dinsdag 6 december 2022
Studiedag 02 groep 5 t/m 8 Woensdagmiddag 07 december 2022
(leerlingen komen ‘s morgens gewoon naar school)
Studiedag 03 groep 1 t/m 8 Woensdag 01 februari 2023
Studiedag 04 groep 1 t/m 4 Woensdag 17 mei 2023
Studiedag 05 groep 1 t/m 8 Maandag 26 juni 2023

TSO: Overblijven 2022-2023
Ook dit jaar kunnen de leerlingen overblijven en gebruik maken van de tussen schoolse
opvang (TSO; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Vanwege het grote aantal
leerlingen die hiervan gebruikmaken, hebben we de groep overblijvers in 2 groepen gesplitst.
Dat is veiliger en doordat er dan meer ruimte is kunnen de leerlingen fijner buiten spelen.
De leerlingen eten de klas onder leiding van de leerkracht. Erna of ervoor spelen de
leerlingen drie kwartier buiten, onder leiding van de TSO-medewerkers. De middagpauze
duurt dus een uur.

Middagpauze

Buiten spelen

11.45-12.45 uur
11.45-12.30 uur
12.15-13.15 uur
12.30-13.15 uur
Pauze groepen 5 op vrijdag:
11.45-12.45 uur.

Speelplein
Speelplein
Speelplein
Onder Bouw
Midden Bouw
Boven Bouw
1-2C + 1-2 D
3A + 4A + 5A
6B + 6/7A + 7B
1-2A + 1-2 B
3B + 4B + 5B
8A + 8B
Op vrijdag spelen de beide groepen 5, samen,
van 11.45-12.30 uur, speelplein Midden Bouw

De overblijftarieven voor schooljaar 2021-2022: 120 euro voor een heel jaar (10 maanden;
juli en augustus niet), 60 euro voor een half jaar. Strippenkaart: 15 euro voor 10 keer
overblijven (vaste overblijvers krijgen begin volgend schooljaar een factuur).

Boodschappenlijst
Groepen 1 / 2 :
Benodigdheden:
- Gymschoenen, liefst met klittenband, voorzien van naam. Deze blijven gedurende het
schooljaar op school
- Schooltas
- Trommel voor 10-uurtje voorzien van naam. Bij het 10-uurtje stimuleren we het eten
van fruit/ groente, een klein tussendoortje
- Trommel voor de TSO voorzien van naam
- Drinkbeker(s) voorzien van naam

Materialen

Groep
3

4

5

6

7

8

Kleine pennenetui voor 10 kleuren, pen
en potlood

X

X

X

X

X

X

Oortjes (kleine koptelefoon)

X

X

X

X

X

X

Puntenslijper met opvangbak

X

X

X

X

X

X

Schaar

X

X

X

X

X

Liniaal 30 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1x snelhechter map

X

2x snelhechter map

X

4x snelhechter map
Stiften, maximaal 10

X

Stiften, mogen er meer dan 10 zijn
Markeerstift, 1 stuk

X

Markeerstift, mapje van 4 kleuren
Wisbordje: BIC Velleda Whiteboard –
19 x 26 cm

X

Whiteboard stiften, mapje van 4
Agenda
USB-stick

X

X

X

Zwarte fineliner

X

X

X

Gymspullen
(shirt, broekje en gymschoenen)

X

X

X

X

X

X

Kliederschort (of oude blouse/oud T-shirt,
voor het knutselen, voorzien van naam)

X

X

X

X

X

X

Afscheid juf Noëlle.
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit zijn mijn laatste weken hier op Basisschool Scharn. Na 32 jaar werkzaam geweest te zijn hier op
deze school, heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan op een andere school. Ik ga
starten als juf in groep 3 aan de Vlinderboom in Heer.
Ik heb destijds hier op deze school mijn stage afgerond en ben
sindsdien niet meer weggegaan. Wat zijn de jaren omgevlogen,
als je ziet dat er nu al kinderen van mijn oud-leerlingen hier op
Scharn rondlopen! Ik verlaat Scharn met hele mooie
herinneringen dankzij mijn fijne collega`s en kinderen.
Voor me ligt een nieuwe uitdaging. Het is spannend, maar ik heb
er ook veel zin in. Bij deze wil ik u allemaal bedanken voor de fijne
samenwerking en het vertrouwen dat u in mijn had. Ik wens u en
uw kind(eren) het allerbeste. Wellicht komen we elkaar nog eens
tegen.
Met vriendelijke groet,
Juf Noelle Veugen

Afscheid juf Féline
Hallo allemaal,
Afgelopen schooljaar heb ik gewerkt (bij de kleuters) hier op
basisschool Scharn als onderwijsondersteuner. In het begin
van het schooljaar vond ik het pittig, mede doordat het mijn
eerste echte baan in het onderwijs is. Het ging gedurende het
schooljaar stukken beter gelukkig.
Daarnaast heb ik afgelopen jaar super veel nieuwe ervaringen
opgedaan & nieuwe dingen geleerd, maar ook met allemaal
leuke collega’s samengewerkt.
Ik moet aan jullie meedelen dat ik komend schooljaar
basisschool Scharn ga verlaten. Ik ga een nieuwe, leuke en
spannende uitdaging aan op de Monseigneur Hanssenschool
in Hoensbroek. Hier zitten voornamelijk kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (tos). Ook daar ga ik de leerkracht ondersteunen & de kinderen begeleiden
en helpen.
Ik kijk terug naar een leerzaam, leuk jaar op basisschool Scharn.
Misschien zien we elkaar nog eens of komen we elkaar nog eens tegen.
Groetjes van Féline
Onderwijsondersteuner basisschool Scharn

Voorstellen Juf Ravie
Hallo allemaal!
Mijn naam is Ravie In de Braekt, ik ben 20 jaar oud en woon in Berg
en Terblijt. Volgend schooljaar mag ik mijn lio lopen in groep 5A,
waar ik super veel zin in heb! Mijn vrije tijd spendeer in grotendeels
op het handbalveld in Geleen. Daarnaast houd ik ervan om te lezen,
uit eten te gaan en mooie reizen maken. Momenteel zit ik in
Bangkok voor de minor internationalisering. Hier loop ik samen met
een vriendin twee maanden stage op een internationale Montessori
basisschool. Als we dit hebben afgerond, zullen we nog drie weken
door Thailand reizen.
Ik kijk ernaar uit om na de zomer op basisschool Scharn te starten
en jullie allemaal te ontmoeten. Samen zullen we er een mooi
schooljaar van maken. Tot snel!
Groetjes, Ravie

Voorstellen Juf Ieteke Hentzepeter
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. Ik zal komend schooljaar het
team van basisschool Scharn komen versterken. Inmiddels werk ik
al 19 jaar in het onderwijs; eerst als leerkracht bij het United World
college en hierna bij basisschool het Mozaïek in Maastricht.
Ik ben woonachtig in de wijk Amby. Ik ben getrouwd en moeder van
twee dochters.
In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin op pad. Verder houd ik
van zwemmen, skiën en carnaval. Maar ik kan zeker ook genieten
van heerlijk ontspannen met een goed boek.
Ik wil kinderen stimuleren zelf initiatieven te nemen, hen leren zelfstandig te werken en hen het
gevoel te geven dat ze ertoe doen en erbij horen. Door kinderen kennis bij te brengen, hoop ik hen
verder te helpen.

Voorstellen Juf Romy Pasmans
Mijn naam is Romy Pasmans en ik ben sinds een aantal jaren werkzaam, als onderwijsassistente,
binnen Mosalira.
Ik woon in Borgharen, samen met mijn man en 2 kinderen. Ik houd van gezelligheid en samenzijn met
familie en vrienden! Zodra het mooi weer is ben ik sportief en houd ik
van hardlopen! Verder ben ik vrijwilligster bij een stichting die
activiteiten organiseert voor kinderen.
Na de zomervakantie start ik met werken bij basisschool Scharn; een
mooie, nieuwe uitdaging! Het ondersteunen van de leerkracht, d.m.v.
werken met kinderen individueel of in groepjes, geeft mij veel energie;
mooi om te zien hoe kinderen ontwikkeling doormaken op ieder hun
eigen manier en tempo.
tot ziens op het schoolplein!
Groetjes, juf Romy

