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De Flierefluiter 
Editie April 2019

 IKC DE GELUKSVOGEL

Voorwoord 

Beste lezer, 

De afgelopen periode hebben de IOP gesprekken van uw zoon(s) en/of 
dochter(s) plaatsgevonden, daaraan voorafgaand is het team op de 
achtergrond bezig geweest met het analyseren van de ontwikkeling en 
resultaten van jullie kinderen. Samen met de IB-er worden de Cito toetsen 
geanalyseerd en wordt er gekeken welke niveaugroepen of welke individuele 
leerlingen nog net een beetje extra hulp nodig hebben of juist verdiepingsstof 
aankunnen. Dit wordt vervolgens weggezet in de dagplanning van de 
verschillende niveaugroepen zodat elk kind een passend lesaanbod krijgt. 

Deze maand vindt er een belangrijke week plaats voor onze achtste groepers, 
zij maken voor de meivakantie de AMN Eindtoets. De AMN Eindtoets 
is volledig digitaal en adaptief. De eindtoets is een aanvulling op het 
schooladvies dat de leerlingen eerder in deze periode hebben ontvangen.  
Ook voor de andere niveaugroepen vinden er de komende periode weer 
belangrijke activiteiten plaats, bijvoorbeeld het verkeersexamen voor 
niveaugroep 7. Alle andere belangrijke data vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief.  
 
Wij wensen jullie veel leesplezier.  
Team IKC De Geluksvogel

Inhoudsopgave 
Pagina 1 
• Voorwoord 
Pagina 2 
• Jarigen 
• Belangrijke data 
• pluim 
Pagina 3 
• Prietpraat 
Pagina 4 
• Even voorstellen 
Pagina 5 
• Lentekriebels 
Pagina 6 
• Snappet 
Pagina 7 
• Wie-kentschool 
Pagina 8 
• Rots en water/IPC 
Pagina 9 
• Eco-team en 

gezonde school 
Pagina 10 
• Boomplantdag 
Pagina 11 
• Schoolfotograaf 
Pagina 12 
• Leerlingenraad 
Pagina 13 
• Peuternieuws 
Pagina 14 
• MR en bewegen 
Pagina 15  
• Beleefdag MUMC 
Pagina 16 
• Sport&beweging 
Pagina 17+18+19: 
• Informatie 
Pagina 20: 
• De Bieb op School 



 2

Een pluim voor… 
 

 

Jarigen april/mei
Luca, Jacey, Quinn, Serena, Abdullah, 
Gio, Dean, Khanom, Hamsa, Luisa, 
Lena, Hamzah, Gianinni, Lorenzo, 
Diln, Danique, Jelena, Chayenne, 
Skye. 

Gefeliciteerd allemaal!

Belangrijke data 
4 april: Theoretisch verkeersexamen 
niveaugroep 7  
10 april: Studiedag, alle kinderen vrij.  
12 april: Koningsspelen 
16-17-18 april: Eindtoets niveaugroep 8  
18 april: Paasviering  
19 april: Goede vrijdag, continurooster  
20 april t/m 5 mei: Meivakantie  
8 mei: info avond AMN Aansluiting 
niveaugroep 7 (uitnodiging volgt nog)  
14-15-16 mei: Afname aansluiting 
niveaugroep 7  
16 mei: Praktisch verkeersexamen 
niveaugroep 7  
22 mei: Studiedag, alle kinderen vrij.  
30-31 mei: Hemelvaart, alle kinderen vrij.  

April
 IKC DE GELUKSVOGEL

Alle voorleesmoeders, en -oma’s die in de 
niveaugroepen 3 en 4 zijn komen voorlezen: 

BEDANKT! 
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‘Juf?’   
‘Ja?’  

‘Wil je mij helpen met 
kleuren?’  

‘Waarom?’ 
‘Omdat ik leuk ben.’

 

Prietpraat 
 IKC DE GELUKSVOGEL

Een leerling van 
niveaugroep 3: " 
Als je niet goed 

kunt rekenen ben 
je nog een 
kleutel” 

‘Juf, ik ga morgen 
spelen bij mijn 

overgrootvriendin.’

Tijdens de gymles 
vertelt een leerling 
enthousiast over de 
nieuwe ‘diepkast’ 

thuis: de diepvries. 

Leerkracht: ’Wat 
zijn mensenrechten?’  
Leerling: ‘Als mensen 

heel goed recht 
zitten.’
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Even voorstellen 
 IKC DE GELUKSVOGEL

Hallo!  
Mijn naam is Mellany Weijzen en ik ben 28 jaar oud en woon 
samen in Heugem met mijn vriend Marcel, onze 2 hondjes en 
kat. Ik ben in 2011 afgestudeerd als onderwijsassistent. 
Hierna heb ik een tijd als groepsbegeleider in de 
gehandicaptenzorg, als onderwijsassistent bij het IVOO 
(Talententuin) en daarna tot de carnavalsvakantie als 
onderwijsassistent op basisschool de Maasköpkes gewerkt in 
Borgharen. Sinds 11 maart ben ik werkzaam op maandag, 
dinsdag en woensdag in de bovenbouw als onderwijsassistent. 
Verder studeer ik sinds kort aan de Pabo om leerkracht te 
worden en ben ik op donderdag pabo-stagiaire bij juf Inge in 
niveaugroep 7 en 8. IKC de Geluksvogel lijkt mij de perfecte 
plaats om te kunnen groeien als onderwijsassistente en 
aankomende juf en ik heb er ontzettend veel zin in! 

Beste ouders en kinderen, 

 Ik ben Meggie Lemmens, 24 jaar en 4e-jaars logopediestudente. Op 
maandag en donderdag zal ik stagelopen bij de logopediste Chantal en ik 
blijf tot aan de zomervakantie. Ik heb heel erg veel zin om 
met de kinderen aan de slag te gaan en veel te leren! 

Naast mijn opleiding vind ik het leuk om te zingen en 
taarten te bakken en ben ik dol op reizen en fotografie. 
Daarnaast vind ik het altijd leuk om iets nieuws te leren, 
zoals een nieuwe taal. Momenteel ben ik bezig met het 
leren van Italiaans. 

Het lijkt me leuk om al een kleine tip mee te geven aan 
alle ouders. Om een taal goed te leren is het allereerst 
belangrijk de taal veel te horen. Als jullie samen iets doen, 
kun je daar spelenderwijs heel veel taal aan toe voegen. 
Misschien gaan jullie in de lente naar de kinderboerderij? 
Of bakken jullie wel eens samen een taart? Het kan zelfs 
tijdens het aankleden. Vertel over alle stapjes die jullie samen doorlopen en 
stel ook vragen aan het kind om taal uit te lokken.  

Heel veel succes!  
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Lentekriebels
 IKC DE GELUKSVOGEL
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Snappet
 IKC DE GELUKSVOGEL

Snappet 

Sinds enkele weken werken we in niveaugroep 7 met Snappet! 
We krijgen nu via Snappet de lessen van onder andere rekenen en taal. Maar ook 
automatiseren kunnen we extra oefenen. 
We vinden het werken met Snappet tot nu toe heel erg fijn, omdat het handig is dat je nu 
op school meteen kunt zien of je antwoord meteen goed is of niet. Ook kun je dan meteen 
nog extra hulp vragen aan de juf als je ziet dat je de antwoorden niet meteen goed hebt 
gedaan. De juf kan ook meteen al onze antwoorden zien, en ziet dus ook meteen of we 
goed aan het werk zijn, of dat we hulp nodig hebben. 
De juffen hebben ook al wat werkpakketten voor ons klaargezet in Snappet. Als we dan de 
les af hebben, kunnen we zelf aan de slag met dingen die we nog moeilijk vinden. 
We merken tot nu toe dat we meer opdrachten aan het maken zijn, en dat we het ook 
leuker vinden om hiermee te werken. Ook werken we veel meer gebruik van onze kladblok, 
omdat we nu sneller zien dat we die toch echt wel nodig hebben.  
De tips die gegeven worden bij Snappet zijn ook handig om te gebruiken.  
Ook kunnen we thuis nog verder aan de opdrachten werken. 
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Wie-kentschool
 IKC DE GELUKSVOGEL
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Rots en water
 IKC DE GELUKSVOGEL

Rots en Water 

Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met de tweede cursus Rots en 
Water op IKC De Geluksvogel. 
Wat was het voor sommige kinderen spannend om naar de eerste 
training te komen, maar wat hebben we allemaal vrolijke snoetjes gezien 
tijdens het kennismaken en uitvoeren van de eerste opdrachten. 
We hebben de Rots en Water groet geïntroduceerd, samen geoefend om 
stevig te staan, en ook al een ontspanningsoefening heel goed 
uitgevoerd. 
Wauw! Wij hebben allemaal zin in de komende lessen! 

IPC
 IKC DE GELUKSVOGEL
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Weelec 

Vanaf aanstaande maandag 1 april staat er bij de balie een inzamelbox. Hierin kunnen alle 
ouders en leerlingen afgedankte elektrische apparatuur verzamelen. Alles waar een 
stekker aan zit (heeft gezeten) of waar batterijen in kunnen en niet meer gebruikt wordt 
kan op school ingeleverd worden. 
OM WELKE SPULLEN GAAT HET 
Natuurlijk laten we kinderen niet met ijskasten en wasmachines sjouwen. Het gaat om 
kleine apparaten. Voorwaarde is dat het elektrisch is (of batterijen): strijkijzers, 
broodroosters, koffiezetapparaten, radio’s, mobiele telefoons, video- en fotocamera’s, 
muziekinstrumenten, computers, beeldschermen, laptops, elektrische tandenborstels, 
televisies enz. 

HELP ONS MET 
- De bewustwording van duurzaamheid bij de kinderen. 
- Minder gebruik te maken van grondstoffen. 
- Het creëren van regionale werkgelegenheid. 
- Het opruimen van die rommellade, garage en zolder. 
- Het kleiner maken van de afvalberg. 
- De wereld een beetje schoner te maken voor onze kinderen. 
- Het reduceren van CO2 uitstoot. 

ALVAST BEDANKT! 

Eco-team en Gezonde school 
 IKC DE GELUKSVOGEL

In de maand april staan er een paar bijzondere activiteiten voor het ecoteam 
gepland:  

• We gaan op bezoek bij de Hotelschool en gaan kijken 
hoe er in de keuken wordt gewerkt en hoe er wordt 
gelet op de hygiëne.  

• We worden geïnterviewd door Eco-Schools . 
• Er wordt een start gemaakt met een nieuw Clean 

Team. 
•

We houden u op de hoogte!
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Boomplantdag 
 IKC DE GELUKSVOGEL

 
BOOMPLANTACTIE 14 MAART 2019 

Op donderdagmiddag 14 maart hebben een vijftal bikkels uit de 
niveaugroepen 5 en 6 het weer getrotseerd en bomen geplant achter het 
gebied van de oude school. Het werd wat improviseren, maar dapper werd 
in de stromende regen doorgewerkt samen met het CNME, het IVN en 
medewerkers van de Gemeente Maastricht. De laatste boom hebben de 
kinderen geplant met wethouder Gert-Jan Krabbendam.  

Van de firma Krinkels was er voor ieder kind een presentje. De gemeente 
Maastricht bracht voor ieder kind een appel en jus d'orange mee, 
Bedankt!  
Speciaal bedankje aan onze Ecoschools coach John Steijns van het 
CNME voor de organisatie! 

Zonnepanelen
 IKC DE GELUKSVOGEL

De Totale opbrengst van onze zonnepanelen tot nu toe (vanaf half februari 2017 tot 
en met 30 maart 2019) is 192.581 kWh 
  
Maart 2019: 
• De opbrengst in maart 2019: 5.936 kWh. Dat is 156 kWh meer dan in dezelfde 

maand vorig jaar. 
• De dag in maart met de minste opbrengst is 1 maart met een opbrengst van 15 

kWh. 
• De dag in maart met de meeste opbrengst is 30 maart met 402 kWh. 
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 IKC DE GELUKSVOGEL

Schoolfotograaf 

Beste ouders/verzorgers, 

Op maandag 8 april worden er weer mooie foto's gemaakt, door de schoolfotograaf 
bij IKC De Geluksvogel. 

Wij verheugen ons nu al op de mooie plaatjes. Per groep worden de leerlingen 
begeleid door ons. Van 14.30u tot 15.30u is er de mogelijkheid om een broertje(s)/
zusje(s) foto te maken. Dit vindt plaats in de peutergymzaal en u wordt als ouder 
hierbij verwacht. Houd er rekening mee dat u wellicht even zult moeten wachten. Er 
volgt zo snel mogelijk informatie waarin u kunt lezen hoe u de foto's kunt bestellen.  

Met vriendelijke groet Xandra Feij.
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 IKC DE GELUKSVOGEL

Leerlingenraad 

Tevens hebben enkele vertegenwoordigers van onze 
leerlingenraad, net als die van de andere MosaLira basisscholen 

deelgenomen aan gesprekken over onderwijs, de maatschappij en 
onze schoolgebouwen. Ook deze input wordt gebruikt voor het 

strategisch beleidsplan van onze stichting. Hierover hebben Wafiq 
en Mercedes iets geschreven:

De leerlingenraad heeft samen met juf Anouk gereflecteerd op: 
- Wat er al heel goed gaat bij ons op school en wat zo moet blijven. 
- Wat vinden we dat al goed gaat maar nog kan verbeteren. 
- Wat doen we op school, maar kan eigenlijk geschrapt worden.  

Deze input wordt gebruikt voor het nieuwe strategische beleidsplan op 
MosaLira niveau.  
Ook het team en de MR hebben al zo’n mooie sessie meegemaakt.  
Wat goed dat zij hieraan hebben meegewerkt! 

Op maandag 25 maart 2019 zijn de van school van Mosalira een paar kinderen van de 
leerlingen, o.a. Wafiq en Mercedes bij elkaar om dingen te bespreken voor de toekomst 
van het onderwijs van Mosalira. 
We werden in groepen gedeeld, er waren verschillende onderwerpen; onder andere 
natuur, beweging, Snappet en nog meer. 
In groepen met onbekende kinderen werd aan mindmap gemaakt over een van de 
onderwerpen. En dus ieder kind mocht iets vertellen wat ze goed vinden, wat nog moet 
worden aanpakt en wat weg moet. 
Op het einde kreeg iedereen twee stickers, die mochten we plakken bij de onderwerpen 
die we het belangrijkst vonden. 
We werden begeleid door juffen en kregen ook wat te eten en te drinken 
Het was een leuke bijeenkomst waar we veel van hebben geleerd. Het was leuk om mee te 
denken. 
Wafiq en Mercedes (niveaugroep 7) 
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Peuternieuws 

Wist u dat: 
• Dat veel grote peuters al naar de basisschool zijn gegaan. 

• We veel nieuwe peuters krijgen waarvan we al broertjes en 
zusjes hebben gehad. 

• We iedere zes weken een nieuw thema starten. 

• Al onze peuters ook boeken mogen lenen bij de bieb op 
school. Vraag ons even een formulier! 

• Je ook 2 dagdelen mag komen i.p.v.  4 dagdelen voorheen. 
Geef uw kind snel op! 

• Je met 2 jaar mag starten als beide ouders werken en met 
2,5 jaar als een ouder werkt of geen ouder werkt. 

• We plekjes over hebben bij de peuters en het bij ons reuze 
gezellig is. Kom binnen en haal een formulier op. 

• Er peuter-kleuter activiteiten plaatsvinden en de peuters dat 
super leuk vinden. 
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 IKC DE GELUKSVOGEL

MR nieuws 

Wist u dat… 

• …U bij de MR terecht kunt met vragen/opmerkingen over beleid, 
protocollen, veiligheid, etc?  

• …U met de MR in gesprek kunt gaan over ontevredenheid?  
• …Alle MR-vergaderingen openbaar zijn en u zich hiervoor kunt aanmelden 

bij juf Maud?  
• …U de notulen van de MR kunt lezen op onze website?  
• …U met de MR al uw goede ideeën kunt delen? 

MR Nieuws 

 IKC DE GELUKSVOGEL

Bewegen 

Deze maand hebben we bericht ontvangen dat ons Gezonde School 
vignet voor ‘bewegen & sport’ voor 3 jaar is verlengd. Dit betekent 
dat we ons tot maart 2022 een Gezonde School mogen noemen! 
Hier zijn we natuurlijk hartstikke trots op en we zullen hier tijdens 
de opening van de Koningsspelen (vrijdag 12 april) nog even kort 
bij stilstaan.
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 IKC DE GELUKSVOGEL

Beleefdag MUMC 
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Sport en beweging 
 IKC DE GELUKSVOGEL

Schoolvoetvaltoernooi 

Op woensdag 20 maart vond het 
schoolvoetbal-toernooi plaats op sportpark 
Maastricht West. 
Met een team van 11 jongens en meisjes 
hebben we hier met veel plezier aan 
deelgenomen. 
We speelden vijf wedstrijden tegen andere 
scholen. Het was leuk en gezellig. We hebben 
niet gewonnen, maar zijn wel met respect en 
gezellig blijven voetballen samen. 
Volgende keer gaan we graag weer. 
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Informatie 
 IKC DE GELUKSVOGEL

 

GEZOCHT VRIJWILLIGERS 
 
Vanaf 8 mei start een nieuwe  
 
KinderResto Maastricht 
 
 

 
 

 
 

 

Kom je helpen en mee koken?  
Neem dan contact op met:  
Hanneke Philipsen 
Tel: 06-52571262 
e-mail: h.philipsen@restovanharte.nl 

www.restovanharte.nl 

Kijk ook op onze  
facebookpagina 
KinderResto 
En volg ons op Twitter 
@restovanharte 
website:  
www.restovanharte.nl 
 
 

Locatie IKC De Geluksvogel 
 

Koken met kinderen 
 8 kooklessen 
 Aandacht voor gezonde dagelijkse voeding 
 Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
 Op woensdagmiddag van 13:00 – 16:00  
 Gegeven door kindercoach Hanneke Philipsen  
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Informatie 
 IKC DE GELUKSVOGEL
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Informatie 
 IKC DE GELUKSVOGEL

Opvoedondersteuning Trajekt  

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn. En iedere ouder heeft er weleens 
twijfels bij. Soms kun je wel wat ondersteuning gebruiken.  

De Opvoedondersteuners van Trajekt kennen vele manieren om bij de 
opvoeding te ondersteunen. Ze kunnen met je meedenken of een luisterend oor bieden. Soms 

kunnen we meteen of vrij snel een antwoord of advies geven. Of we zoeken samen naar een passende 
oplossing. We sluiten graag aan bij je eigen wensen hierin. 

Al gehoord van onze (gratis) vrije Speelinloop op de woensdagmiddag tussen 14.00u en 16.00u? 
Hier kunnen (groot)ouders samen met hun kind(eren) komen spelen. Adres: Aartshertogenplein 25  

in Maastricht (vlakbij de Geusselt). Kom eens een kijkje nemen en voel je welkom! 
Op dinsdagochtenden in de oneven weken (van 09.15u – 11.15u), dus twee keer per maand, is er 
in deze Speelpan ook een Mama-lounge. Moeders kunnen elkaar ontmoeten en samen bijv. gezellig 

praten, wandelen, iets creatiefs doen (even tijd voor jezelf zonder de kinderen). De invulling bepalen 
de moeders zelf, met ondersteuning van een vrijwilliger, een stagiaire of de opvoedondersteuner.  

• Informatie over Opvoeden en Opgroeien en antwoorden 
op allerlei dagelijkse opvoedvragen kun je vinden bij het 
CJG043 via www.cjg043.nl 

• Behoefte aan een afspraak? Meer weten? Neem 
gerust contact op met: tamara.luiken@trajekt.nl of via 
06 – 21702427 of kijk op www.trajekt.nl 

Hoi!  Wij zijn Loek, Tamara en Katrien en wij werken aan opvoeden en opgroeien 
in de wijken Limmel en Nazareth vanuit Trajekt.  Wil je wat leuks organiseren 
voor jeugd in de wijk en heb je daar hulp bij nodig?  Heb je vragen over het 

opvoeden van kinderen of wil je gewoon je verhaal kwijt? Laat het ons weten! 

katrien.jozephs@trajekt.nl   loek.frijns@trajekt.nl tamara.luiken@trajekt.nl     

http://www.cjg043.nl
mailto:tamara.luiken@trajekt.nl
mailto:loek.frijns@trajekt.nl
mailto:loek.frijns@trajekt.nl
mailto:katrien.jozephs@trajekt.nl
http://www.cjg043.nl
mailto:tamara.luiken@trajekt.nl
mailto:katrien.jozephs@trajekt.nl
mailto:tamara.luiken@trajekt.nl
mailto:tamara.luiken@trajekt.nl
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Colofon 

Integraal Kindcentrum de Geluksvogel  
Balijeweg 101  
6222BE Maastricht 
Tel: 043 - 363 20 65 
 
Website: www.ikc-degeluksvogel.nl  
Wij zijn ook te vinden op Facebook!

De Bieb op School 
 IKC DE GELUKSVOGEL

http://www.ikc-degeluksvogel.nl
http://www.ikc-degeluksvogel.nl

