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05-09-2017 

 
In deze nieuwsbrief: 
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7. Voor in de agenda: Afsluiting thema 
8. Belangrijke data 
 

1. Op reis! 
 

Gisteren was het een drukte van jewelste op vliegveld Kelpen-Oler! Er 
vertrokken rond half 9 vier vliegtuigen naar verschillende landen in Azië en 
Afrika. Groep 1-2 is naar China vertrokken, groep 3-4 naar Cambodja, 

Groep 5-6 naar Marokko en groep 7-8 naar Egypte. 
 

Gelukkig verliep het inchecken en de controle van de handbagage 
voorspoedig en konden alle vliegtuigen nog (redelijk) op tijd vertrekken. 
Hierbij een kleine impressie van deze ochtend:  
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Afgelopen donderdag was Heida Visser (de mama van Tjibbe) bij ons op 

bezoek. Zij heeft heel veel verteld over Cambodja. Zij heeft voor een 
stichting onder andere een kleuterschool opgericht in Cambodja. 
 

 
 

 

Gisteren waren Hein en Nok bij ons op bezoek (de broer van juf Ine met 
zijn vrouw). Zij wonen in Thailand en hebben ons heel veel verteld over 
Thailand en Bangladesh. Hein heeft jaren in Bangladesh gewerkt.  

 

 
 
Wij willen Heida, Hein en Nok enorm bedanken voor hun bezoek. Het was 

zeer interessant en leerzaam! 
Daarnaast willen wij de familie van Roij bedanken voor het lenen van de 

bagageband! 
 
Meer foto’s van deze activiteiten kunt u bekijken op Ouderportaal. 
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2. Schoolreis 

 
Op donderdag 21 september gaan wij met de hele school op schoolreis 

naar  de dierentuin in Duisburg. De  kinderen worden om 8.20 uur op 
school verwacht, zodat wij om 8.30 uur kunnen vertrekken. 
 

Wij willen u vragen om uw kind(eren) een lunchpakket  
mee te geven. Met de hele school zullen wij om half 1  

op een afgesproken plek in de dierentuin gaan lunchen. 
 Naast de lunch mogen de kinderen ook wat te snoepen  
meenemen voor in het park (niet in de bus!). 

Om 15.00 uur vertrekken wij vanuit Kerkrade weer  
terug naar school. Wij verwachten rond 16.15 uur  

weer op school te zijn. 
 
De groepen 1 t/m 6 worden in groepjes ingedeeld, bij elk groepje lopen 1 

of 2 begeleiders mee. Groep 7-8 mag zelf in het park rondlopen. Er zijn 
leerkrachten op een afgesproken plek in het park aanwezig waar de 

leerlingen altijd naartoe kunnen. Wij bespreken dit van tevoren met de 
kinderen in de klas. De kinderen van groep 1 t/m groep 8 krijgen een 
bandje om hun pols met de naam van de school en het telefoonnummer 

van juf Wendy erop. 
 

Wij hebben er heel veel zin in en hopen natuurlijk op goed weer! 
 

 
3. T-shirt 

 

Beste ouders/verzorgers, 
  

Vanaf gsisteren zijn wij gestart met het thema Afrika-Azië.  
Vandaag (dinsdag 5 september) gaan leerlingen van 
groep 4 t/m 8 iedere week een typische activiteit  

uitvoeren rondom dit thema. 
  

Een opdracht die aan bod komt is “Batikken”.  
Dit is een hele oude kunstvorm uit Azië (zie afbeelding). 
Om deze activiteit uit te kunnen voeren, zouden wij u  

willen vragen uw kind uiterlijk komende dinsdag een  
(oud) wit of licht gekleurd t-shirt mee naar school  

te geven. Hiermee kunnen leerlingen een nieuw t-shirt  
maken. 
 

Alvast bedankt. 
 

Met vriendelijke groet, 
  
Team basisschool St. Liduina 
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4. Leesouders gezocht 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die met een 
groepje (2 tot 3 kinderen) uit groep 3 t/m 6 willen lezen. 

Het lezen met de kinderen plannen wij in het begin van een ochtend 
(08.30u.). De leesactiviteit zal maximaal een half uur duren. Wij willen in de 

week van maandag 11 september starten met de leesgroepen. 
 

Bent u in het begin van de ochtend beschikbaar en vindt u het leuk om 

wekelijks met een groepje kinderen te lezen? 
U kunt een bericht naar Jinny of Laurens binnen Ouderportaal sturen of een 

mail sturen naar: j.geurts@stliduina.nl of l.houtakkers@stliduina.nl 
 

Wij zouden het fijn vinden als u uiterlijk donderdag 7 september laat weten 

op welke dag(en) en voor welke groep(en) u beschikbaar bent. Wij laten u 
vervolgens z.s.m. weten wanneer u ingepland wordt. 

Alvast bedankt! 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Team basisschool St. Liduina 

 
 

 
5. Websites kinderen 

 

Er zijn verschillende programma’s op de computer waar wij op school mee 
werken. Met deze programma’s kan uw kind ook thuis aan de slag. 

Hierbij een aantal van de websites op een rijtje: 
 
Alles in 1: http://intranet.alles-in-1.org/leerling 

 
Muiswerk: https://online.muiswerken.nl/stliduina 

 
Rekentuin: www.rekentuin.nl 
 

Taalzee: www.taalzee.nl 
 

M4th (groep 4 t/m 8): https://mijn.exova.nl/login 
 

    Bloon: www.bloon.nl 

 
 

 
 
 

 

http://intranet.alles-in-1.org/leerling
https://online.muiswerken.nl/stliduina
http://www.rekentuin.nl/
http://www.taalzee.nl/
https://mijn.exova.nl/login
http://www.bloon.nl/
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6. CJG  
 

Vrienden maken 
Vriendschap is belangrijk voor elk kind. Van spelen met elkaar leren kinderen met 

elkaar omgaan. Ze leren zich inleven in andere kinderen, rekening houden met 
elkaar, samen delen, op hun beurt wachten en samenwerken.  

Drie tips over vriendschap bij kinderen: 
1. Kinderen kunnen onhandig zijn in hun contact met anderen. Ze zijn te wild, 

te druk of plagen te veel. Daardoor willen andere kinderen liever niet met 

hen spelen. Praat daarover met je kind, en oefen samen hoe dat anders kan. 
2. Je kunt je kind helpen om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie het nou 

écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de 
belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen! De 
keuze maakt je kind. 

3. Het is goed om een oogje in het zeil te houden wanneer kinderen samen 
spelen. Grijp echter niet direct in als iets dreigt mis te lopen maar geef 

kinderen ook zelf de kans om iets op te lossen. 
 
Lees meer over vriendschap bij kinderen 

 
 

Themabijeenkomsten en workshops van het CJG: 

Themabijeenkomst HOE VERANTWOORDELIJK IS JOUW PUBER? 

De puberteit is de fase tussen kindertijd en volwassenheid in. Een turbulente fase 
van loslaten en grenzen stellen. Een periode die veel energie vergt van onze 

kinderen en veel geduld van de ouders. Vanuit de methodiek van Positief Opvoeden 
geven we handvatten en ideeën om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. 
woensdag 13 september van 19.30-21.30 UUR, CJG - Bredeweg 239d in 

Roermond 
 

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12 jaar) 
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Hoe ga je daar nou goed mee 
om? Hoe pak je dat positief aan? Leer dat in deze workshop. Het kost je 2 uur tijd, 

maar levert heel veel op! 
donderdag 21 september van 19.30-21.30 uur, CJG- Zandkuilweg 8 in 

Maasbracht 
 
Workshop EEN GOED SLAAPPATROON AANLEREN (0-12 jaar) 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze 
workshop krijg je handvatten om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed 
te laten blijven, door te laten slapen en 's ochtend niet te vroeg uit bed te laten 

komen. Twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die 
hetzelfde willen leren. 

donderdag 28 september van 9.00-11.00 uur, CJG – Vogelsbleek 10 in 
Weert 

http://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/vriendschap/483517
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Themabijeenkomst ALCOHOL, DRUGS EN GAMEN 

In de puberteit komen onze kinderen in aanraking met alcohol, met drugs en met 
alles rondom internet. Wanneer is het gedrag onschuldig en wanneer spreken we al 

van gewoonte en moeten we ons zorgen maken. Krijg handvatten en tips! 
donderdag 5 oktober van 19.30-21.30 uur, Het Kwadrant – Thornstraat 7 

in Weert 
 
Gratis deelname aan alle activiteiten. Meer info en aanmelden: 

www.cjgml.nl  
 

 
 

7. Voor in de agenda: Afsluiting thema Alles in 1 
 
Op maandag 9 oktober sluiten wij het thema van Alles in 1 af.  

U bent van harte welkom om naar onze afsluiting te komen kijken. 
De kinderen bepalen in de komende weken op welke manier ze het thema 

zullen gaan afsluiten. In een volgend nieuwsbericht kunt u hierover meer 
lezen. 
 

U bent op maandag 9 oktober vanaf 13.30u van harte welkom op deze 
afsluiting.  

 
 
  

8. Belangrijke data 
                 

Donderdag 7 september Groep 7-8 Bezoek Technobiel- Baexem 

Donderdag 21 september Schoolreis groep 1 t/m 8 

Maandag 25 september t/m vrijdag 29 

september 

Driehoekgesprekken 

Dinsdag 3 oktober Groep 5-6 Bezoek Verkeerstuin  

Maandag 9 oktober Afsluiting thema 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober Herfstvakantie 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.cjgml.nl/

