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Cito Eindtoets & Open dagen Voortgezet
Onderwijs...
Voor de kinderen van groep 8 breekt een spannende, maar vooral speciale
week aan. De kinderen van groep 8 maken volgende week de Cito Eindtoets!
We wensen alle kinderen heel veel succes toe en hebben er alle vertrouwen
in dat ze laten zien wat ze kunnen...
GOOD LUCK!
Voor de kinderen en hun ouders betekent deze tijd ook dat ze een keuze
kunnen gaan maken voor de nieuwe VO-school. Op de site van LVO
(www.lvomaastricht.nl), onder het kopje 'aanmelden' en 'open dagen 2013'
kun je per school de datum van de open dag vinden. Veel plezier bij het
rondkijken!

Pleinwacht...
In OBS Binnenstad vinden we rust & veiligheid van groot belang. Maar ook in onze school blijven er punten voor
verbetering. Zo was er tot nu toe in de ochtend op het plein geen toezicht… alle teamleden ontvangen kinderen
en ouders ín school. Met ingang van 18 februari zullen we ‘s ochtends starten met pleinwacht.
Zo willen we nog meer toezien op rust & veiligheid in, maar ook om de school…

Fietsen parkeren…
Wij ontvangen regelmatig klachten van kinderen en ouders dat er allerlei fietsonderdelen
sneuvelen in de fietsenstalling van school. Dit blijkt vaak te komen omdat fietsen niet op de
juiste manier geparkeerd worden en omvallen. Wij vragen alle kinderen om hun fiets goed te
parkeren. En aan alle ouders die mee naar school komen de vraag om hier ook alert op te
zijn.
Alvast bedankt!

Nog een paar keer meedoen met Breakdance...
Mocht je nog een paar keer mee willen doen met de naschoolse activiteit Breakdance, dan kan dat nog!! De
Breakdancelessen vinden plaats op donderdagen na school van 15.00 tot 16uur.
Wil je meedoen, kom dan gewoon op deze dag naar de speelzaal en geef je op bij de dansdocent. Laat het mij
ook nog even weten...
Veel dansplezier! Joyce

Verjaardagen…
03-02 Otis Haenen
08-02 Puck Simons
08-02 Nelleke Peutz
10-02 Elke Loomans
10-02 Valentijn Verstrate
10-02 Jip van Mastrigt
12-02 Myrthe Nijs
14-02 Daan Christiaans
19-02 Nika Busselman

gr.5
gr.3
gr.7
gr.2
gr.2
gr.3
gr.7
gr.8
gr.4

19-02 Noa Greenstein
20-02 Mila Derey
20-02 Floris Schulkens
20-02 Jules Lamkin
22-02 Jeremy Scharrenberg
22-02 Keano Smeekes
22-02 Minke Goessen
23-02 Ilse van Eerd
27-02 Mathilde Klasberg

gr.8
gr.1
gr.6
gr.8
gr.1
gr.2
gr.4
gr.2
gr.5

Wisten jullie dat…?








het vanaf 25 februari een hele week Themaweek is?
het onderwerp van de Themaweek dit jaar is: IkjijWij?
het team en werkgroep op 25 februari de week openen met een rap en dans?
er de hele week speciale activiteiten en lessen over dit thema zijn?
we de week afsluiten met een flashmop op vrijdag 1 maart om 14.30 uur?
en er een generale repetitie is op woensdag om 12.30 uur?
alle ouders welkom zijn om te komen kijken op het schoolplein?

Inschrijvingen broertjes/zusjes…
Zijn er broertjes of zusjes die in 2013 of 2014 vier jaar worden??
Wij vinden het heel fijn om al zo veel als mogelijk zicht te krijgen op het aantal kinderen dat gaat instromen.
Jullie kunnen bij mij een inschrijfformulier ophalen (of per mail natuurlijk …)
Alvast bedankt,
Désirée
d.jorissen@obsbinnenstad.nl

Carnaval 2013
Het programma van vrijdag 8 februari!
Alle kinderen komen verkleed naar school !
Ochtendprogramma:
Vanaf 8.30 is er programma met verschillende activiteiten in de
groepen:
 Schminken
 Wafels/pannenkoeken bakken of andere kookactiviteit
 Knutselen van instrumenten
 Hoed versieren
 Modeshow
 Kleuterkar versieren voor in de optocht
Tussendoor worden de kinderen getrakteerd door de
oudervereniging op een versnapering.

Overblijven:
Het overblijven verloopt volgens de normale overblijftijden…

Groep 1 tot en met 4
11.30 -12.00 uur: buiten spelen
12.00 -12.15 uur: eten

Groep 5 tot en met 8
12.00-12.15 uur: eten
12.15-12.45 uur: buiten spelen
Middagprogramma:
13.00-13.45 uur: bekendmaking van het prinsenpaar in de speelzaal
13.45-14.00 uur: Klaarmaken voor de optocht.
14.00 de optocht vertrekt:
Traditiegetrouw trekken wij als “Bonte Binnenstad Stoet” door de stad . Wij vragen zoveel mogelijk ouders om
verkleed mee te lopen. Hoe groter de stoet hoe beter!!!
Ouders van de groepen 1 tot en met 3 halen de kinderen op in hun eigen klas.
De groepen 4 t/m 8 wachten op een seintje en komen dan naar buiten.
Iedere groep draagt een bord met het groepsnummer van hun klas. De kinderen en de ouders blijven bij hun
eigen groep lopen. Opstellen en verzamelen is dan ook bij het eigen groepsnummer op het schoolplein.
De volgorde van de optocht ziet er als volgt uit:
De Hermenie loopt voorop met het prinsenpaar, gevolgd door de groepen 1, 2 en 3 met begeleiding van de
ouders en kinderen uit groep 8. Daarna volgen de groepen 4 tot en met 7.
Bij terugkomst op het schoolplein gaan alle kinderen nog even naar het groepslokaal om samen af te sluiten.
Ouders van de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 halen hun kinderen in de klas op.
Om 14.45 uur is de school uit…
Samen ruimen we het schoolgebouw op!!

Ter voorbereiding...

Zaate Hermenie
Ouders die bekend zijn met de gang van zaken binnen school weten dat wij een SPONTANE “Zaate Hermenie”
hebben. Dit betekent voor de nieuwkomers onder u dat iedereen die ook maar enigszins een instrument kan
bespelen mee kan lopen in de optocht van school als Hermenielid. Wij doen dan ook bij deze de oproep: Doe
mee en SLUIT AAN !!!
Prins & Prinses
Kinderen uit groep 8 kunnen onze prins of prinses worden, d.m.v. een invulstrookje kunnen zij zich opgeven. Zij
zijn dan vrijdag 8 februari het prinsenpaar van OBS Binnenstad. In groep 8 worden invulstrookjes uitgedeeld.
Kinderen die dit graag willen, vullen dit in en leveren het vóór woensdag 6 februari bij de groepsleerkracht in.
Vóór de optocht wordt bekend gemaakt wie het nieuwe prinsenpaar is.
Oproep:
Tijdens de ochtendactiviteit maken we vier groepen:
Groepen 1- 2 / 3- 4 / 5- 6 / 7- 8
In elke groep vinden 4 activiteiten/workshops plaats.
Hiervoor zoeken wij in elke cluster-groep 4 ouders:
 4 ouders die kunnen schminken / helpen met schminken en ook evt. spullen hebben.
 4 ouders die de kookactiviteit kunnen begeleiden; dit kan zijn: wafels bakken, pannenkoeken bakken, fruitspiesjes maken of een ander goed idee.

4 ouders die kunnen helpen bij de knutselactiviteit.
Natuurlijk staan wij ook open voor nog andere ideeën; deel ze.
Op de deur van het klaslokaal vinden jullie een intekenlijst. Ouders die intekenen, worden benaderd door iemand van de werkgroep.
Wij kijken er naar uit...
Werkgroep Carnaval!!

Oproep aan de fietsers!
De Fietsersbond Maastricht vertegenwoordigt de belangen van fietsers in Maastricht.
Op het moment is het verboden om door het Van Adelhofpark en het Stadspark te fietsen.
De fietsersbond is het hier niet mee eens. Veel mensen gebruiken het park in plaats van de Prins Bisschopssingel als een veilige, plezierige en snelle doorsteek naar de binnenstad, of natuurlijk school en
werk!
Omdat de fietsersbond de belangen van de gebruikers, vooral de fietsende, wil vertegenwoordigen houden wij een enquête. Hiermee hopen wij in kaart te kunnen brengen wat de gebruikers willen en zo een
gepast plan op te stellen aan in te dienen bij de gemeente.
Daarom zouden wij u willen vragen om een paar vragen te beantwoorden voor de fietsersbond. Deze vragen kunnen via de mail worden beantwoord aan het email adres HugoMaathuis@gmail.com of op papier
worden gehaald en ingeleverd bij Mariet Litjens of Désirée Jorissen.
Hier zijn de vragen:
1.

Maakt u vaker gebruik van dit park?
Ja/nee (te voet/op de fiets/beide)

2. Denkt u dat het veiliger is voor fietsers door het park te fietsen dan over de Prins Bisschopssingel te
fietsen?
Ja/nee
3. Denkt u dat fietsers een gevaar voor voetgangers vormen?
Ja/nee
4. Denkt u dat het toeristen treintje in dit park een gevaar vormt voor fietsers en voetgangers?
Ja/nee
5. Vind u het een goed idee als fietsers hier toe gelaten zouden worden?
Ja/nee/alleen tijdens venster tijden (als de scholen beginnen/eindigen)

Enquête
Maakt u vaker gebruik van dit park?
ja / nee
te voet / op de fiets / beide

Veel fietsers gebruiken dit park als veilige en snelle doorsteek
ipv. de Prins Bisschopssingel.
Denkt
ja /
Denkt
ja /

u dat dit inderdaad veiliger is voor de fietsers?
nee
u dat fietsers in dit park een gevaar vormen?
nee

Denkt u dat het toeristen treintje in dit park een gevaar vormt
voor fietsers en voetgangers?
ja / nee

De Fietsersbond Maastricht wil graag dat hier gefietst mag worden of tijdens venster tijden gefietst
mag worden. Dit zou ’s ochtends als iedereen naar zijn of haar werk/school fietst en ’s middags als
deze afgelopen zijn, kunnen zijn.
Vind u het een goed idee als fietsers hier toe gelaten zouden worden?
ja / nee / tijdens venster tijden
Heeft u nog aan- of opmerkingen?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Bedankt!

