IKC DE GELUKSVOGEL

De Flierefluiter
Editie juni 2019

Voorwoord

Inhoudsopgave

Beste lezer,
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat is het jaar alweer
omgevlogen. Ook nu (net als vorig jaar) mogen we weer leuk nieuws met
jullie delen want in het nieuwe schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe
collega’s: juf Ann Sofie en juf Laura. Zij hebben beide gesolliciteerd op onze
vacatures en zijn aangenomen. Ook juf Solange, leerkracht in opleiding
huidige coach van niveaugroep 5, heeft haar PABO diploma gehaald en komt
ons team versterken.
Helaas nemen wij ook afscheid van enkele collega’s; Juf Laura gaat werken
op basisschool Mijn Spoor en juf Veronique gaat naar kindcentrum de
Vlinderboom. Wij wensen hen allemaal heel veel plezier en succes op hun
nieuwe werkplek.
Dan rest ons alleen nog maar jullie een heerlijke zomervakantie toe te
wensen. Geniet van hopelijk het mooie weer, rust goed uit en ga erop uit.
Tot maandag 19 augustus!
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Team IKC De Geluksvogel
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Juni/juli
Belangrijke data

Jarigen juni/juli
Fardoso, Quincy, Tamkin, Wahim,
Abinash, Shauny, Evi, Noa, Kenji,
Jaidyn, Michael, Hailey, Elaih, Nick,
Dean, Nzaar, Elena, Jivana, Bella,
Jayd, Jady, Anna, Keano, Djareno,
Youssef, Lucy, Gianni, Shanice,
Adinna, Gulistan, Jaylynn, Bruce.

3 juli: Musical niveaugroep 8
5 juli: Laatste schooldag
19 augustus: Eerste schooldag

Verderop in deze nieuwsbrief
vindt u de vakanties en vrije
dagen voor schooljaar
2019-2020.

Gefeliciteerd allemaal!

Een pluim voor…
Als leesconsulent van De Bibliotheek op School wil ik de vrijwilligers:
Marijke, Karin, Marij, Halala, Rima en onze junior- vrijwilliger Nick ( groep
7) een dikke pluim geven voor hun inzet in de Bibliotheek op School.
Iedere week, op dinsdagmiddag en donderdagochtend helpen zij leerlingen
om hun boeken te registreren, leesadvies te geven en te helpen bij het
maken van hun keuzes.
Dank jullie wel voor het zorgen voor zoveel leesplezier op school!
Marjon Wolswijk, Leesconsulent De Bibliotheek op School.
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Prietpraat

Juf wat is dat
hersenschudding?
Zegt een klasgenoot: dan
gaan je hersenen
schuddelen.

De juf laat tijdens een
woordenschatactiviteit een
plaatje van rook zien. De meeste
kinderen koppelen dit aan de
tekening van vuur. Echter een
leerling denkt meteen aan de
BBQ. Dat moet ook wel bij
deze temperaturen.
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Team 2019-2020
Het team van IKC De Geluksvogel bestaat komend schooljaar uit:
Directie:
Directeur Anouk Willems a.willems@mosalira.nl
Lid managementteam Sanne Bastings-Creuëls s.creuels@mosalira.nl
Leerlingenzorg:
Intern begeleider Nona Verkoijen n.verkoijen@mosalira.nl
Onderbouw, niveaugroepen 1-4:
Coach niveaugroep 1A Silvia Soons s.soons@mosalira.nl
Coach niveaugroep 1B Bianca van Proemeren b.proemeren@mosalira.nl
Coach niveaugroep 2 Ann Sofie Baeten a.baeten@mosalira.nl
Onderwijsassistent niveaugroep 1 & 2 Laura Wagemakers l.wagemakers@mosalira.nl
Coach niveaugroep 3 Miranda Vandenboorn m.vandenboorn@mosalira.nl
Coach niveaugroep 4 Marij Vroemen mea.vroemen@mosalira.nl
Onderwijsassistent voor niveaugroep 3 & 4 Xandra Feij x.feij@mosalira.nl
Bovenbouw, niveaugroepen 5-8:
Coach niveaugroep 5 Solange Smeets syj.smeets@mosalira.nl
Coach niveaugroep 6 Maud Nuss m.nuss@mosalira.nl
Coach niveaugroep 7 Wendy Roijen w.roijen@mosalira.nl
Coach niveaugroep 8 Inge Matthijs i.matthijs@mosalira.nl
Onderwijsassistent voor niveaugroep 5 t/m 8 Mellany Weijzen m.weijzen@mosalira.nl
Vakleerkracht muziek:
Abby Lumpens a.lumpens@mosalira.nl
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Martijn Bodelier m.bodelier@mosalira.nl
Conciërge:
Patrick Kool p.kool@mosalira.nl
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Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Laura, 26 jaar en ik ben werkzaam als
onderwijsassistent binnen Mosalira. Vorig jaar
werkte ik als NT2 begeleidster op diverse scholen.
Een erg leuke uitdaging waar ik veel geleerd heb.
Aankomend schooljaar kom ik te werken op de
Geluksvogel in de groepen 1 en 2.
Op naar een fijne samenwerking!
Geniet allen van de vakantie en tot in het nieuwe
schooljaar.

Mijn naam is Ann-Sofie Baeten en ik ben, bijna, 25
jaar. Enkele jaren geleden ben ik afgestudeerd als
kleuterjuf in België en kort daarna ben ik vertrokken
naar Sri Lanka. Ik heb een erg grote passie voor reizen
en dit was voor mij een uitstekende gelegenheid om
deze passie te combineren met het lesgeven. Dit was
een erg mooie ervaring en hierna ben ik aan de slag
gegaan in een basisschool in België.
Als kleuterjuf sta ik met veel enthousiasme in de klas
maar dit is zeker niet het enige dat mij typeert. Ik vind
het erg belangrijk dat kinderen een zo ruim mogelijke
voedingsbodem krijgen zodat ze zich ten volle kunnen
ontplooien. Maar tegelijkertijd moeten kinderen ook
nog steeds kind kunnen zijn. In de klas probeer ik dan
ook zoveel mogelijk aan te brengen op een speelse
manier. Plezier, dansen, zingen, lachen,… ga je dan
ook zeker terugvinden bij mij in de groep.
Na een tijd les te geven op deze basisschool merkte ik
dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging en hierdoor
ben ik terechtgekomen bij IKC De Geluksvogel. Dit is
voor mij een erg mooie kans die ik zeker en vast met
beide handen ga grijpen.
Ik kijk heel erg uit naar het nieuwe schooljaar en sta
te popelen om samen met jullie aan de slag te gaan!
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Oproep TSO vrijwilligers
Wij zoeken TSO vrijwilligers
Wij zoeken iemand die…
- Ons wil helpen op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag;
- Die beschikbaar is op (alle of enkele) bovenstaande dagen tussen 11.45u en 13.15;
- Een positieve, actieve en enthousiaste houding heeft;
- In staat is om een groepje kinderen te begeleiden en waar nodig bij te sturen;
- Op een prettige manier kan communiceren met zowel kinderen als

volwassenen;
- Deelneemt aan TSO overleggen met het gehele TSO team;
- Kan observeren en eventueel problemen of knelpunten signaleren, hierop

handelen en dit vervolgens doorgeven en/of bespreken met de coördinator.

Wij bieden…
- Een goede samenwerking met het TSO team;
- Begeleiding van kinderen in een mooie omgeving;
- Periodiek overleg met het gehele TSO team;
- Een vrijwilligersvergoeding.
-
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Schoolkamp
- Door: Kesso & Jaidyn
- Was: 12, 13, 14 juni
- Mee: juf Inge, meester Martijn, juf Nona

Schoolkamp 2019
De Nieuwe Molen Sippenaken

11 juni:
We moesten ‘s ochtend onze bagage meenemen naar school, want die werd met de auto naar de
kamp locatie gebracht dat was heel fijn. En toen moesten sommige kinderen ook helpen met de
boodschappen uit te laden.

12 juni:
We vertrokken rond 09:00 met de fiets, toen werden we uitgezwaaid door de ouders.
We zijn gaan fietsten en toen we de tunnel onderdoor gingen vroegen kinderen “ was dit

de

eerste berg?” Maar dat was niet zo. Ongeveer een uurtje later kwamen we aan bij de allereerste berg en
dat was de Rijksweg N278 ( De Keerderberg), Daarna hebben we bijna een heel stuk rechtdoor gefietst
en toen kwamen we aan bij de eerste activiteit dat was het American Cemetery and Memorial daar
kregen we uitleg over het kerkhof en over sommige soldaten, maar de uitleg was aan de en kant echt
interessant en ook redelijk heftig. En we hebben ook genoeg pauzes gehad, daarna zijn we doorgefietst
naar de kamplocatie. Toen we daar eenmaal waren hebben we onze keuzes van de kamers gemaakt,
alles klaar gemaakt en jezelf effe opgefrist. ‘s Avonds kwamen alle juffen op bezoek en hebben we met
zijn allen gebqqt het eten was echt lekker, dus een compliment voor meester Martijn die gebqqt heeft.
Toen het eten gezakt was hebben we het spel ren je rot gedaan dat was echt een leuk spel. Opeens
moesten we naar binnen want er was iets aan de hand maar dat was een prank!
We hebben die avond nog marshmello’s geroosterd dat was echt heel lekker en rond 23:00
moeten we langzaam 1 voor 1 gaan douchen en rond 00:00 moest iedereen naar bed en toen mochten
we nog praten en daarna moest het echt stil zijn. Dus Woensdag was echt heel erg gezellig.
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Schoolkamp
13 juni:
De donderdag was opzicht best rustige dag op de disco en bingo na. We hebben levend bingo
gedaan dat was echt leuk, dat deden de stagiaires van de gym die waren woensdag komen slapen.
Shauny was ook jarig dat was echt leuk. We hebben heel vaak voor haar gezongen dat vondt ze echt
leuk, ‘ Avonds waren haar ouders nog even langs gekomen met haar broertje ze hadden cakejes en
suikerspin mee dat was echt lekker. We hebben die avond frietjes gegeten dat was lekker. Later op de
avond begonnen we met de disco echt harde muziek en rond 23:00 mocht je naar bed als je moe was
en als je niet moe was mocht je nog opblijven. We hadden een leuke dj hij heette mister Martines
(meester Martijn) hij draaide echt leuk en grappige liedjes zelfs de jongens vonden het leuk. Die dag
hebben we ook activiteiten gedaan, maar ook veel voor jezelf mocht je doen.

14 juni
Het was de laatste dag van ons schoolkamp. We werden rond 7:00 wakker gemaakt door juf Inge
& juf Nona om ons klaar te gaan maken en onze spullen klaar te maken dat ze weer naar school
konden gaan. Toen we ons klaar gemaakt hadden gingen we ontbijten en onze lunch klaar maken om
naar de eerste activiteit te gaan het was echt super leuk. Na de allerlaatste activiteit zijn we terug naar
school gefietst. Bij aankomst op school stonden onze ouders ons op te wachten om ons we lekker
gezellig in hun armen te sluiten, dat was echt leuk. Na aankomst op school gingen we onze bagage
ophalen zodat hij mee naar huis kon en zo brachten we leuk en mooi einde aan ons schoolkamp en
konden we het weekend leuk in leiden. De laatste woorden over het schoolkamp van groep 8 was “dit
kamp was fantastisch”
Een compliment voor juf Inge, juf Nona en meester Martijn voor zo’n fantastisch schoolkamp!
Bedankt voor de 3 leukste dagen van groep 8.
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Donatie
Rabobank Zuid-Limburg West doneert
alle leerlingen van IKC De Geluksvogel
een ijsje tijdens het schoolreisje.

Bedankt namens het team en alle
leerlingen van IKC De Geluksvogel.
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Restaurantmiddag
Op woensdag 29 mei organiseerden we wederom een
‘Restaurantmiddag’. Dit keer was naast voedingscoach André
Mostard ook Hanneke Philipsen van de KinderResto aanwezig.
Samen met een aantal helpende ouders hebben zij een heerlijke
lunch bereid en geserveerd. Hierbij sturen we u de recepten van de
gerechten die tijdens deze middag geserveerd werden. Smakelijk
eten!
Noedelsoep:
https://plezierindekeuken.blogspot.com/2019/03/
noedelsoep-met-kip-en-thaise-groenten.html
Couscous-salade:
https://plezierindekeuken.blogspot.com/2018/07/
couscous-salade-met-tomaat-erwtjes.html
Watermeloen pizzapunten:
https://plezierindekeuken.blogspot.com/2019/05/
watermeloen-pizzapunten.html
Sandwiches met ham en vegetarisch met
hummus:
https://teamfit.nl/lekker-eten/recepten/broodjes/
kleurige-hamsandwich
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Centre Ceramique
Stoepkrijtfeest

We kleuren de vrijheid!
Zo 28 juli (14.00 - 16.00u) |alle leeftijden, alleen bij goed weer)
Dit jaar vieren we heel groots dat wij in Limburg al heel lang in vrijheid leven. In
september is het namelijk 75 jaar geleden dat onze provincie bevrijd werd, dat
er een einde kwam aan WOII. We zijn hier sinds die tijd vrij om te zeggen, te
denken, te doen en te laten wat we willen: hoe fijn is dat?! We vieren deze
vrijheid met een hele grote mooie tekening op Plein 1992. We kleuren de
vrijheid! Kom je mee krijten? Helène Klein van Kumulus
komt ons helpen om de mooiste stoepkrijttekening ooit te maken!
Deelname: gratis/reserveren niet nodig. Alle leeftijden. Locatie: Plein 1992
Let op!! Als het 23 juni regent, gaat het stoepkrijten op 28 juli door.
Als het 23 juni goed weer is geweest vervalt 28 juli.
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De VakantieBieb

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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Verlof
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Eco-team
Zilveren certificaat
We hebben het Zilveren Certificaat van Eco-Schools gehaald!
Afgelopen jaar hebben we samen met leerlingen, ouders, team en
CNME, veel mooie en goede activiteiten gedaan die duurzaamheid
bevorderen. Dit wordt vastgelegd met foto's en verslagen in een
werkboek van Eco-Schools.
Eco-Schools Nederland heeft dit bekeken en beoordeeld en het
Zilveren Certificaat aan IKC De Geluksvogel toegekend.
We zijn supertrots! Bij de start van schooljaar 2019-2020 gaan we
dit samen vieren.
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Eco-team
IKC DE GELUKSVOGEL

De Totale opbrengst van onze zonnepanelen tot nu toe (vanaf half februari 2017 tot
en met 30 april 2019): 21.5600 kWh (215 mWh)

Zonnepanelen

Mei 2019:
• De opbrengst in mei 2019: 12.216 kWh (vorig jaar in mei 14.320 kWh). Dat is
2104 kWh minder dan in dezelfde maand vorig jaar.
• De dag in mei met de minste opbrengst: 21 mei met een opbrengst van 139 kWh.
• De dag in mei met de meeste opbrengst: 15 mei met een opbrengst van 652 kWh.

Global Goals
De leerlingen van de bovenbouw doen op dit moment mee aan een project van
'Global Goals' ( 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die zijn vastgesteld door
de VN). Dit wordt georganiseerd door De Stedenband Maastricht-Rama en Mondiaal
Maastricht.
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben eerst een voorbereidende les
over Nicaragua gehad .
Ze hebben zich kunnen inleven in de cultuur en het leven in dit land in een
zogenaamd ‘inleefatelier’ en er was een workshop met een kinderboekenschrijver.
Samen met een kunstenares uit Nicaragua is er een prachtig schilderij gemaakt dat
op 11 juni werd onthuld. Namens de gemeente Maastricht werd dit bijgewoond door
oud-wethouder Jacques Costongs.
Dit schilderij wordt binnenkort opgehangen in ons IKC en is dan dagelijks voor
iedereen te bewonderen.
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Eco-team
Eco team – Global Goals, geschreven voor Milan
en Ajiay
Het Global Goals project heeft te maken met de 17 doelen die veel landen samen
hebben afgesproken. Een aantal voorbeelden van die doelen zijn:
-Geen honger in de wereld
-School drinkwater
-Vrede
-Rechtvaardigheid
-Bescherming van de aarde.
Nadat wij een filmpje hebben gezien over deze doelen mochten wij twee
schilderijen over deze doelen voor onze school. Speciaal voor deze gelegenheid is
er een kunstenaris uit Nicaragua gekomen om ons te helpen met dit schilderij.
Iedereen van de bovenbouw heeft een week lang mee geschilderd.
Daarna zijn de schilderijen onthuld met een toespraak van de kunstenares en een
presentatie van het Global Goals team. Ook kwam er een fotorgraaf die ons
gefotografeerd heeft. Tevens kwam er iemand van de gemeente Maastricht naar
de onthulling kijken en gaf ons complimenten. Op dit moment zijn we nog aan
het wachten tot de schilderijen worden opgehangen in de bovenbouw. We vonden
het super leuk om mee te doen en zijn blij met het eindresultaat. We gunnen alle
leerlingen dat wij als school dit soort dingen in de toekomst vaker doen. Het was
een geslaagd project.
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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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MR nieuws
MR nieuws
Volgende week staat alweer de laatste MR-vergadering van dit schooljaar
gepland. Er wordt onder andere gekeken naar de schoolgids en blikken we
vooruit naar komend schooljaar.
De samenstelling van de MR na de vakantie is nog niet helemaal compleet. Juf
Marij en juf Maud zijn de personeelsleden. Anouk Thomissen, de mama van
Quinn en Shauny, is ouderlid. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw
ouderlid, dus maak uw interesse kenbaar bij juf Maud! U heeft de vacature
via Schoudercom ontvangen.
Volgend schooljaar kunt u wederom bij de MR terecht kunt met uw goede
ideeën, vragen/opmerkingen over beleid, protocollen, veiligheid, etc. Wilt u een
vergadering bijwonen? Dan kunt u zich van tevoren aanmelden bij juf Maud.
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Benodigdheden 2019-2020
Onderbouw
Niveaugroep 1 en 2:
• gymschoenen voorzien van naam;
• aparte tas voor de I-pad.
Niveaugroep 3 en 4:
• gymkleren en gymschoenen voorzien van naam in een aparte zak /
tas;
• lege pennenmap.

Bovenbouw
• Aparte tas voor de iPad, voorzien van naam;
• Koptelefoon of oordopjes voor gebruik van de iPad, voorzien van

naam;
• Aparte tas voor gymspullen met daarin:
• korte broek en t-shirt, voorzien van naam;
• gymschoenen, voorzien van naam;
• Eén pennenmap met daarin: kleurpotloden en slijper met
opvangbakje;
• Leerlingen mogen zelf kiezen of ze de digitale agenda op de iPad of
een papieren versie gebruiken.
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Vakanties en studiedagen
2019-2020
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Trajekt
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Trajekt
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Trajekt
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

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
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De Bieb op School

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!
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