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De Flierefluiter 
Editie mei 2019

 IKC DE GELUKSVOGEL

Voorwoord 

Beste lezer, 

Inmiddels zijn de afnames van de CITO E-versies gestart. De leerlingen 
worden op de volgende vakgebieden getoetst: technisch lezen, begrijpend 
lezen, rekenen en spelling. De scores van uw zoon/dochter zullen in het 
laatste IOP gesprek van dit schooljaar,  besproken worden. U zult van de 
leerkracht een uitnodiging voor het gesprek via Schoudercom ontvangen.  
We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met Schoudercom, heeft u 
bijvoorbeeld al blogs voorbij zien komen en lukt het om uw kind af te melden 
als dat nodig is. Houd Schoudercom goed in de gaten om op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen.  

De komende periode is een periode waarin er nog hard gewerkt wordt maar is 
er ook tijd voor gezelligheid. De leerlingen ronden hun laatste blokken lesstof 
af, niveaugroep 8 is al druk in de weer met de afscheidsmusical. Verder staat 
er nog een sportdag gepland en gaan we gezellig op schoolreisje!  

Langzaamaan bereidt het team zich de komende weken ook voor op het 
nieuwe schooljaar, bijvoorbeeld door de jaarkalender te 
vullen. Via Schoudercom houden wij u uiteraard van 
alle ontwikkelingen op de hoogte.  

Wij wensen jullie veel leesplezier.  
Team IKC De Geluksvogel
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Een pluim voor… 
 

Onze vrijwilligster Erica: 

Zij ondersteunt elke ochtend in onze kleuterbouw 
en helpt bij de TSO! Dankjewel hiervoor Erica!!   

Jarigen mei/juni

Diln, Danique, Jelena,Chayenne, Skye, 
Fardoso, Quincy, Tamkin,Wahim, 
Abinash, Shauny, Evi, Noa, Kenji, 
Jaidyn, Michael, Hailey, Elias, Nick, 
Dean. 

Gefeliciteerd allemaal!

Belangrijke data 

30-31 mei: Hemelvaart, alle kinderen vrij  
3 t/m 7 juni: kijkmiddagen  
6 juni: Multicultureel feest  
10 juni: Pinsteren, alle kinderen vrij  
12-13-14 juni: Schoolkamp niveaugroep 8  
19 juni: Studiedag, alle kinderen vrij  
3 juli: Musical niveaugroep 8  
12 juli: Laatste schooldag, school uit om 
12.00u.  
6 juli t/m 18 augustus: Zomervakantie 

 

Mei
 IKC DE GELUKSVOGEL
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'Ik ben gaan 
zwemmen. 

Toen ging ik van de 
glijbaan en kwam ik 

zo….in de 
zuurkool!’  

Prietpraat 
 IKC DE GELUKSVOGEL

De leerlingen van niveaugroep 
6 moesten de verschillen 

opschrijven tussen een blokfluit 
en een saxofoon. 

De verschillen hadden ze 
beluisterd via youtube. 

Vervolgens zegt een leerling: 
‘Juf, een saxofoon kan toch bijna 

echt een liedje zingen en een 
blokfluit kan alleen maar tu tu 

tu en klaar...'

‘Juf, mijn ipad is 
leeg. 

Kun je mijn batterij 
insteken?’

‘Juf, daar zit een 
spinvleugel.’ 
Het was een 
hooiwagen.
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Even voorstellen 
 IKC DE GELUKSVOGEL

Mijn naam is Eef en ik kom oorspronkelijk uit Maastricht, hoewel ik 
voornamelijk ben opgegroeid in Bunde. Na het behalen van mijn 
bachelor diploma aan de kunstacademie heb ik een aantal jaren in het 
buitenland gewoond. In Portugal, Spanje en Thailand. Daar heb ik 
onder andere als (Engels) lerares gewerkt. Dit beviel mij zo goed dat ik 
besloot terug te komen naar Nederland om de Pabo te doen. Deze doe 
ik nu deeltijd/verkort en ik heb het geluk dat ik daarbij stage mag lopen 
op IKC de geluksvogel. Elke maandag en donderdag ben ik te vinden in 
groep 1-2 bij juf Silvia, en dat bevalt mij ontzettend goed!
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Uit de groepen
 IKC DE GELUKSVOGEL

Niveaugroep 8  

… heeft meegedaan met de Bank-battle.  
Door het hele land organiseren lokale banken van de Rabobank sinds 2005 ieder jaar 
voor de leerlingen van de bovenbouw van de basisschool een BankBattle. 
Dit is een quiz waarbij door middel van het internet antwoord op bepaalde vragen/
opdrachten gegeven moet worden. 
  
We zijn vanmorgen om 9.45 uur gestart met de battle. In groepjes is met behulp van de 
aanwezige kennis bij de leerlingen en internet antwoord gegeven op meer dan 150 
vragen. Dit waren allemaal meekeuze-vragen. De antwoorden leverden letters op. 
Door de letters op een speciaal invulvel in te vullen werden er de namen van 11 
bekende Nederlandse personen zichtbaar. 
Door de geboortejaren van deze personen bij elkaar op te tellen konden we de code van 
de kluis kraken. 
  
Na het kraken van deze kluiscode kregen we toegang tot de eindopdracht. Een 
zenuwslopende quiz waar we na 800 seconden de goede oplossing hadden gevonden. 
Nu afwachten of we met niveaugroep 8 van IKC de Geluksvogel het snelst zijn geweest. 
  
Al zijn we niet de winnaar..... we hebben een leuke ochtend achter de rug!
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Uit de groepen
 IKC DE GELUKSVOGEL

Deze week gaan we van start met 
Kern 11. 
Dit is de voorlaatste kern, die dit 
schooljaar wordt aangeboden. 
In de bijlage vindt u weer de 
doelen waar we de komende 
periode aan gaan werken. 
Deze week krijgt uw zoon/
dochter hun nieuwe veilig & vlot 
boekje mee naar huis, zodat u 
samen nog eens extra kunt 
herhalen. 
  
Veel leesplezier samen!

Niveaugroep 3

Groepsdoorbrekend werken op 
dinsdagmiddag in de onderbouw is 
altijd een feest. Kijk eens wat een 
prachtige bloemen er geschilderd 
zijn!
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Uit de groepen
 IKC DE GELUKSVOGEL

Wij hebben op maandag 8 april met juf Minous en meester Juan 
gewekt. Zij zijn van Het Kinderatelier. Wij hebben met het thema jong 
en oud gewerkt.Wij hebben met gips gewerkt. Alle kinderen hadden 
taakgericht gewerkt.Wij hadden anderhalf uur de tijd gehad voor het 
gips aan te brengen. Daarna moest het een week drogen. Afgelopen 
maandag moesten we ze verven. We moesten moeder of vader maken 
en een kind en een baby.Wij moesten twee kanten maken een kant de 
vader en een kant de moeder, bij het kind hetzelfde en de baby. 
Sommige kinderen konden geen gezicht verven. Daarom  moest de 
meester of juf helpen. De juf en meester hebben ons heel goed 
geholpen. Ze  waren ook best grappig. Ze  hadden ook op het einde 
een liedje op gezet. En  toen gingen we een paar rustgevende poses 
doen. 

Gemaakt door Diln, Shanice, Andreea en 
Gulistan uit niveaugroep 6 



 8

KinderResto
 IKC DE GELUKSVOGEL

Elke woensdag (t/m 26 juni) vinden kookworkshop van 
‘Resto van Harte’ plaats. Vorige week was de eerste 

workshop al een succes! De komende weken volgen er dus 
ook nog workshops voor kinderen uit groep 6 t/m 8. 

Interesse? Informeer bij juf Hanneke naar de 
mogelijkheden: h.philipsen@restovanharte.nl 

mailto:h.philipsen@restovanharte.nl
mailto:h.philipsen@restovanharte.nl
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Restaurantmiddag
 IKC DE GELUKSVOGEL

Als vervolg op de restaurantavond die in september plaatsvond, 
organiseren we op woensdag 29 mei wederom de 'Restaurantmiddag'. 
Wij nodigen u uit om samen met uw zoon/dochter en misschien ook met 
opa/oma die middag te genieten van een heerlijke gezonde lunch. 
  
De middag wordt ook deze keer weer geleid door voedingscoach André 
Mostard. Naast André is dit keer ook Hanneke Philipsen aanwezig. 
Hanneke start op woensdag 8 mei gedurende 8 weken met de KinderResto 
op onze school. Dit zijn gratis kookworkshops voor kinderen van groep 6 t/
m 8. 
André en Hanneke zullen samen met enkele ouders en hun kinderen de 
voorbereidingen verzorgen. Tijdens het klaarmaken van de lunch kunnen 
zij alle vragen over voeding beantwoorden.  
 
De lunch start zo snel mogelijk na schooltijd, rond 12.30u dus, en zal duren 
tot ongeveer 14.00u. 
Voor kinderen is de lunch gratis, ouders/broertjes/zusjes/opa's/oma's 
betalen �2 p.p. als zij willen lunchen. Aanmelden kan door �2 te betalen bij 
de coach van uw zoon/dochter. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 24 mei.  
 
Let op: je dient je eigen bord, bestek en drinkbeker mee te nemen naar de 
lunch. 
 
Voor de voorbereidingen van de lunch en het opruimen achteraf zijn we op 
zoek naar hulpouders. Als dank voor deze hulp, kunnen deze ouders gratis 
blijven lunchen. Er is plek voor max. 10 hulpouders. De voorbereidingen op 
woensdag 29 mei samen met André en Hanneke starten rond 10.30u. 
Aanmelden als hulpouder kan door een bericht te sturen aan meester 
Martijn via Schoudercom. Na aanmelding ontvangt u vervolgens meer 
informatie. 
   
Als er vragen zijn, kunt u terecht bij meester Martijn.
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Rots en water
 IKC DE GELUKSVOGEL

Tijdens de Rots en Water training hebben we gebruik gemaakt 
van de stootkussens. Focussen en geloven in je eigen power! En 
of die power er was! Super gewerkt allemaal. Volgende week is 
alweer de afsluiting van de Rots en Water.
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dBos
 IKC DE GELUKSVOGEL
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De VakantieBieb
 IKC DE GELUKSVOGEL

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de 

zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want 

doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het 

AVI-niveau.

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de 

zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 

50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden 

in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen 

lid te zijn van de bibliotheek. 

De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de 

boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is 

geopend tot en met 31 augustus.
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IPC
 IKC DE GELUKSVOGEL

Voor de meivakantie heeft Milepost 1 gewerkt aan het thema ‘Van top tot 
teen’. Samengevat zag die unit er als volgt uit:  
Heb je ooit een olifant in een jurk gezien? Of een giraffe in een 
spijkerbroek? Natuurlijk niet, want in tegenstelling tot dieren, dragen 
alleen mensen kleren. Kleding is een belangrijk onderdeel van ons leven. 
Het zorgt ervoor dat we warm (of koud) of blijven. We kunnen 
verschillende kleuren en ontwerpen te dragen en wat anders aantrekken 
voor verschillende gelegenheden. We kunnen ons kleden volgens de 
laatste mode - en zelfs kleren zelf maken! Dus wat zeggen de kleren die je 
draagt over jou? 

De werkjes hiernaast zijn geborduurd door de leerlingen van Milepost 1 
(niveaugroep 3 en 4)
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IPC
 IKC DE GELUKSVOGEL

Nieuwe units na de meivakantie
De mileposts zijn vast in vakantiestemming, de komende 
weken staan er heerlijke zomerse units (thema’s) op het 
programma: 

Milepost 1 (niveaugroep 3 en 4): Vakantie 

Milepost 2 (niveaugroep 5 en 6): Luchthavens 

Milepost 3 (niveaugroep 7 en 8): De vakantieshow 

Milepost 1: Vakantie

Milepost 2: Luchthavens

De komende periode gaan we o.a. kennis maken met 
verschillende soorten vakantie, landen en vervoer. 
Juf Marij had haar koffer al meegenomen, maar helaas 
was het nog leeg. 
De komende weken mogen de kinderen één voorwerp, 
apparaat of kledingstuk meebrengen dat je nodig hebt 
op vakantie. 
Indien mogelijk graag voorzien van naam. 

De niveaugroepen 5 en 6 zijn met IPC begonnen 
met het nieuwe thema ‘Luchthavens'. Zij hebben 
tijdens het startpunt ervaren hoe het is om van 
gate naar gate te rennen. Ook hebben de 
leerlingen tegen elkaar geracet om hun 
vakantiespullen in te pakken. 
Tijdens het laatste spel hebben de leerlingen in 
groepjes piloten, die tijdens een storm aan het 
vliegen waren, begeleid om de donderwolken te 
ontwijken. 
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Eco-team 
 IKC DE GELUKSVOGEL

Clean team 

Sinds enkele weken  hebben we weer een “clean-team”  op IKC De 
Geluksvogel. 
Helaas zijn er nog kinderen die toch snel iets weggooien of laten 
vallen. Dat ziet er natuurlijk niet netjes uit.  
De leerlingen van het eco- team gaan 1x per week met meester 
Patrick een half uurtje over de speelplaats om te kijken of 
het netjes is. 
Gelukkig helpt het clean-team met opruimen én het 
aanspreken van kinderen die papiertjes of fruitresten 
weggooien. 

Zonnepanelen
 IKC DE GELUKSVOGEL

De Totale opbrengst van onze zonnepanelen tot nu toe (vanaf half februari 2017 tot 
en met 30 april 2019): 203.114 kWh (203 mWh) 
  
April 2019: 
• De opbrengst in april 2019: 10.533 kWh (vorig jaar in april 9.980 kWh). Dat is 

553 kWh meer dan in dezelfde maand vorig jaar. 
• De dag in april met de minste opbrengst is 2 april met een opbrengst van 174 kWh. 
• De dag in april met de meeste opbrengst is 18 april met 505 kWh. 
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Naschools tuinieren  
 IKC DE GELUKSVOGEL

Tuinieren voor de leerlingen van niveaugroep 
6-7-8 

Heb je groene vingers? 
Hou je van de buitenlucht? 
Vind je tuinieren leuk?  
Ben je graag met je handen bezig? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 
Iedere woensdag van 13.00 uur tot 15.00 ga je samen met meester 
Patrick aan de slag in onze natuurtuin/speelplaats. We gaan zaaien 
en planten, onkruid wieden, snoeien en zorgen dat onze natuurtuin 
nog mooier wordt.  
Op woensdag 29 mei gaan we van start. 
  
Weet je nog iemand, een opa of oma, een van je ouders of familie 
die hier ook interesse in heeft? Laat ons weten! We zijn blij met alle 
hulp. 

Geef je op bij: 
Meester Patrick of Juf Miranda of juf Marij of stuur een mail via 
Schoudercom. 
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 IKC DE GELUKSVOGEL

AMN Eindtoets AMN Aansluiting

Leerling volg systeem

Leerling Volg Systeem

De komende weken wordt de E-versie CITO afgenomen om in combinatie met de 
toetsen vanuit de diverse methoden zicht te krijgen op de ontwikkeling die uw 
kind de afgelopen periode heeft doorgemaakt. Het betreft de vakgebieden 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen voor de niveaugroepen 3 t/
m 8. Bij de kleuters wordt taal en rekenen getoetst. Tijdens het laatste IOP- 
gesprek, dat in juni gepland staat, zult u een terugkoppeling omtrent de CITO- 
toetsen ontvangen. 
  
De vakspecialisten gebruiken de toetsen van de methode, de CITO- toetsen en de 
mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind om een passend 
onderwijsprogramma samen te stellen. Alle bevindingen worden aan het einde 
van het schooljaar, middels een warme overdracht, gedeeld met de toekomstige 
coach zodat het goed kan starten na de zomervakantie.

Niveaugroep 7 maakt dit schooljaar 
voor het eerst de toets ‘Aansluiting’ van 
AMN. Hierover heeft woensdagavond 8 
mei een informatieavond over 
plaatsgevonden: 
Een kind is meer dan alleen zijn brein. 
De vaardigheden van leerlingen in taal 
en rekenen zijn natuurlijk belangrijk. 
Die bepalen voor een groot deel welk 
niveau een leerling aan kan in het 
voortgezet onderwijs. Maar het 
schooladvies dat je geeft als leerkracht 
is gebaseerd op veel meer dan dat. Met 
Aansluiting wordt breed en compleet 
beeld van de leerling in kaart gebracht 
en dit wordt meegenomen in het 
voorlopige schooladvies. 

Op woensdag en donderdag 17 en 18 
aprlhebben we in niveaugroep 8 de AMN toets 
gemaakt. Dat is de eindtoets voor de 
basisschool (in plaats van de Cito eindtoets). 
Natuurlijk was het best spannend, maar als je 
eenmaal bezig was met de vragen viel het best 
wel mee. We kregen via de iPad vragen over 
taal, begrijpend lezen en rekenen.     
De toets paste zich aan aan jouw niveau. Dus 
elke keer als je een vraag goed had werd de 
volgende vraag een klein beetje moeilijker. 
Gelukkig vonden we de vragen best wel 
moeilijk. Dus we hadden er denken we al veel 
goed gemaakt. 
Binnenkort krijgen we de uitslag van de toets. 
We hopen dat we de toets goed hebben 
gemaakt. Dan zijn we allemaal klaar om naar 
het voortgezet onderwijs te gaan. 
     
Geschreven door: Rylano en Amar uit 
niveaugroep 8 
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 IKC DE GELUKSVOGEL

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 

Zoals u in onze notulen heeft kunnen lezen zet de MR zich dit 
schooljaar extra in voor de veiligheid in en om de school.  
In de volgende vergadering bundelen we onze krachten door samen 
met leden van het Veilige Buurten Team, de gemeente Maastricht 
en de buurtraden de praten over onze wensen en de bouw in de 
omgeving van de school die gaat starten.

MR Nieuws 
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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     

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

