Beste lezer,
Voor u ligt de infokalender van basisschool binnen Kindcentrum St. Pieter voor het schooljaar 2020-2021.
Het is belangrijk deze gids zorgvuldig te bewaren. Gedurende het schooljaar kan deze informatiebron van pas komen, omdat er veel gegevens in staan,
die voor u als ouder/verzorger van belang zijn. Het kan voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden, kijk daarom regelmatig op onze website (www.pieter-bs.nl) en
ouderportaal Schouder.com. Rest ons u en uw kinderen een fijn schooljaar toe te wensen.
Team basisschool Sint Pieter.
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Schoolteam basisschool Sint Pieter
Groep:

Lokaal

Leerkracht:

Werkdagen:

1-2A

0.06

Nina Hameleers

ma-di-wo-do

1-2B

0.05

1-2C

0.04

Heleen Giezen
Mariëlle Hamers
Vera de Kok

ma-di
wo-do
ma-di-wo-do

3A

0.11

3B

0.14

4A

1.13

4B

1.13A

Anne-Loes Kastrop
Caroline Heynen
Kyara Stijns
Marie-Josée van Neer
Stéphanie Dols
Katja Kroon
Lynn Lemmens

ma-di-wo
do-vr
ma-di-wo-vr
do
ma-di-wo-do
vr
ma-di-wo-do-vr

5
6A

0.17
(beneden)
1.17

Manon Lieben
Roy Bleeser
Martijn Henstra

ma-wo-do
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr

6B

1.14

7

1.04

8

1.06

Noël Claessens
Katja Kroon
Wendy Everaers
Vera Ottenheijm
Robbert Roosen

ma-di-wo-vr
do
ma- do
di-wo-vr
ma-di-wo-do-vr

Conciërge

0.10

Abby Lumpens (muziek)
Carole Vegter (handvaardigheid)
Patrick Vang

ma
ma
ma-di-wo-do

Administratie

0.10

Mariëlle Monsuwé

di-do

IB (+VVE)

1.02

ma-di-wo

Directie

1.02

Caroline Heynen
Wendy Everaers
Etienne Venhorst

Vakdocent

ma-di-wo-do-vr

Juf Kristel Janssen (bovenbouw) en juf Jolien Dohmen
(onderbouw) zullen na de kerstvakantie weer onderwijs
gaan verzorgen in de groepen.
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Schooltijden

•

Hieronder treft u de (nieuwe) schooltijden aan voor het
schooljaar 2020-2021. Het schooljaar is gestart met het
corona-rooster. Middels een brief die u heeft ontvangen
in de zomervakantie is vooralsnog de planning dat deze
tijden ingaan na de herfstvakantie. Mochten hier
wijzingen in plaats vinden naar aanleiding van
coronamaatregelen, dan brengen wij u hier zo spoedig
mogelijk van op de hoogte.

•

Voor de groepen 1 t/m 5 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag*
Inloop
8:20
Start school
8:30
Ochtendpauze
10:15 – 10:30
Middagpauze
12:15 tot 13:00 (eerste 15
min. lunch in de klas)
Einde schooldag
14:45
*=De groepen 1 en 2 hebben op vrijdag geen school
Voor de groepen 6 t/m 8 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Inloop
8:20
Start school
8:30
Ochtendpauze
10:00 – 10:15
Middagpauze
12:00 – 12:45 (laatste 15
min. lunch in de klas)
Einde schooldag
14:45
Voor alle groepen op woensdag:
Inloop
8:20
Start school
8:30
Ochtendpauze gr 110:15 – 10:30
5
Ochtenpauze gr 6-8
10:00 – 10:15
Einde schooldag
12:30

•

•

•

De start van de schooldag wordt hiermee met
15 minuten vervroegd van 8.45 naar 8.30 uur.
De tijden van de ochtendpauze worden gesplitst
tussen onderbouw en bovenbouw.
De middagpauze wordt met 15 minuten
ingekort tot 45 minuten. Ook de tijden van de
middagpauze
worden
gesplist
tussen
onderbouw en bovenbouw om overmatige
drukte op het schoolplein te voorkomen.
De organisatie van de TSO (het ‘overblijven’) zal
in beginsel niet wijzigen en verzorgd worden
door een combinatie van de leerkracht en een
derde partij (op dit moment ‘Stichting tussen de
Middag’), zodat de leerkrachten de
mogelijkheid hebben een pauze te nemen.
Voor de beperkte groep leerlingen die naar huis
gaat tijdens het overblijven, blijft dat mogelijk.

Een nieuw schooljaar
Een nieuw schooljaar betekent altijd van alles regelen,
bijvoorbeeld:
Zijn de gymspullen nog compleet, en passen
de gymschoenen nog goed? Heb ik nog een
aparte gymtas voor mijn kind? Is de fiets van
mijn kind nog in orde (zijstandaard i.v.m.
stalling) en is de fiets veilig (en evt. verzekerd)?

•

Gymspullen (T-shirt, te bestellen via:
www.gymspullen.nu (020-7894432), broekje,
schoenen) Zie BS St. Pieter

Aanvulling groep 6 t/m 8
•
•
•
•
•
•

•

Agenda
(een goedwerkende) Lamy vulpen (stevige
punt) en vullingen
Pennenmapje
Huiswerkmap
Markeerstift
Computer device in de vorm van een laptop
(wanneer leerlingen niet over een eigen device
beschikken, kunnen/mogen zij gebruik maken
van een device van school)
Rekenmachine

Aanvulling groep 8
•
•

Geodriehoek
Passer

Het zou fijn zijn als de leerlingen deze spullen op de
eerste schooldag bij zich hebben. Schrijf zoveel mogelijk
de namen op de spullen met een watervaste stift. Doe
dit ook op de lunchtrommel, drinkbeker en de
gymspullen. Voor alle andere spullen zorgt de school.

Benodigdheden groep 1-2
•
•
•
•

Gymschoentjes met klittenband of rits
Schooltas
Trommel en drinkbeker voor 10-uurtje
Trommel voor TSO

Benodigdheden groep 3-8
•
•
•
•

23-rings klapper met 10 tabbladen (vanaf
groep 4)
10 tabbladen (vanaf groep 4 )
Schrijfpotlood, gum, slijper, liniaal (30cm),
schaar, plakstift
Oud overhemd of T-shirt als knoeischort
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Huiswerk

Informatieavond

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk
volgens het beleid ‘huiswerk’ (iedere week één of
meerdere keren). Hoewel we van mening zijn dat
leerlingen het leerproces in principe op school binnen de
gestelde tijd moeten kunnen doorlopen, zien we ook in
dat ze voordeel hebben van gewenning aan het maken
van huiswerk met het oog op het voortgezet onderwijs.
Op school wordt daarom de nodige tijd en zorg besteed
aan het leren studeren: begrijpend en studerend lezen,
tijdsplanning en gebruik van agenda. Uw toezicht op en
aandacht voor het huiswerk is voor uw kind een
belangrijke stimulans. Op de website komt een map
waar de leerlingen hun huiswerk kunnen vinden.

Met de fiets naar school
Veel leerlingen willen graag met de fiets naar school
komen. Maar de fietsenstalling is niet zo groot. Dus
willen wij de beschikbare ruimte zo redelijk mogelijk
verdelen. Als veel leerlingen met de fiets komen is het de
bedoeling om het systeem met de fietskaart (weer) in te
stellen.

Inloop (8:20-8:30u)
De leerlingen van groep 1 t/m groep 4 komen via de
hoofdingang naar binnen en gaan naar hun eigen groep
(eventueel met hun ouder(s). Voor groep 4 is dit tot aan
de herfstvakantie, m.u.v. de maandag en de vrijdag. De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen naar school via
de ingang van de speelplaats aan de Bergweg. Het
speelplaatshek gaat een kwartier voor aanvang van de
schooltijd open. Dit geldt ook bij aanvang van het

Aan het begin van ieder schooljaar wordt in alle groepen
een informatieavond georganiseerd. De leerkracht maakt
dan kennis met de ouders en legt de gang van zaken van
het betreffende schooljaar uit. Zie voor de planning de
kalenderpagina’s. U krijgt nog een aparte brief mee.

Van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs (po-vo)

middagprogramma om 12:45/13:00 uur, de schoolpoort
gaat dan 5 minuten eerder open. Wilt u erop toezien dat
uw kind niet te vroeg van huis vertrekt? Omdat er buiten
de genoemde tijd geen toezicht is op de speelplaats, kan
de directie geen verantwoording nemen voor eventuele
ongevallen. Van de andere kant dringen wij er bij de
ouders op aan hun kinderen bijtijds naar school te sturen
of te brengen. We gaan ervan uit dat de lessen stipt om
8:30 uur beginnen.

In februari wordt door de leerkracht van groep 8 het
advies voor het voortgezet onderwijs (VO) opgesteld, op
basis van de Cito-resultaten groep 6 t/m 8 en de
rapporten van de leerling. Vanaf januari tot eind februari
houden de meeste scholen voor VO open dagen voor
kinderen en ouders. Wij raden u sterk aan daar naar toe
te gaan.
In april maken de leerlingen van groep 8 de Centrale
Eindtoets Basisonderwijs. Drie weken na afname van de
toets volgt de uitslag. Deze uitslag wordt besproken
tijdens een oudergesprek.
In maart dient u als ouder zelf zorg te dragen voor de
aanmelding van uw kind bij de gekozen school. Toelating
op de nieuwe school hangt af van het bovengenoemd
schooladvies. Er liggen afspraken met het VO om nog
vóór de uitslag van de Centrale Eindtoets het
schooladvies door te geven. De Centrale Eindtoets wordt
dan gebruikt om het advies te onderbouwen.
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Bewegingsonderwijs
Alle leerlingen krijgen tweemaal per week gymles.
Vanzelfsprekend is daarvoor aparte gymkleding nodig,
bestaande uit broekje, shirt en gymschoenen. Het dragen
van gymschoenen is verplicht om o.a. voetwratten te
voorkomen.
Voor de groepen 1, 2 en 3 verdient het aanbeveling
gymschoentjes zonder veters aan te schaffen, dus met
klittenband of instappertjes. De gymspullen van de
groepen 1, 2 en 3 blijven op school, behalve om ze af en
toe in de was te doen. De overige groepen nemen de
gymkleding telkens mee naar huis.

Rooster bewegingsonderwijs gymzaal:
Gr 1-2A
wo
(wo)
Gr 1-2B
wo
(wo)
Gr 1-2C
wo
(wo)
Gr 3A
di/do
(di)
Gr 3B
di/do
(di)
Gr 4A
di/do
(vr)
Gr 4B
di/do
(do)
Gr 5
di/vr
(di)
Gr 6A
di/do
(vr)
Gr 6B
wo/do
(wo)
Gr 7
di/vr
(di)
Gr 8
di/vr
(do)
Tussen haakjes zijn de dagen wanneer we het
Coronarooster volgen.

Bibliotheek-documentatiecentrum
Basisschool Sint Pieter heeft de beschikking over een
bieb- en documentatiecentrum en is daar trots op. De
vaste uitleendagen zijn de maandagochtend voor groep
1 t/m 4A en groep 4B t/m 8 op vrijdagochtend. De bieb
wordt gerund door enkele enthousiaste ouders. We zijn
echter dringend op zoek naar meer ouders die een
handje willen helpen. U kunt zich aanmelden bij de
Caroline Heynen of bij de biebouders. De leerlingen
mogen 2 boeken lenen:

2 leesboeken of 2 informatieboeken of van elk één. Voor
'n vakantie mogen ze 1 extra boek lenen.

Hoofdluis
Na elke vakantieperiode worden alle leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis. Vaak een netelig probleem.
Indien bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt u
persoonlijk een telefoontje. Tevens krijgen alle leerlingen
van de groep een brief mee.

Schoolkamp groep 8
Ieder jaar gaat groep 8 aan het einde van het schooljaar,
ter afsluiting van de basisschoolcarrière op schoolkamp.
U krijgt tijdig informatie over de inschrijving, kosten etc.

Eerste Heilige Communie
De Eerste H. Communie wordt traditiegetrouw gehouden
op de zondag voor Hemelvaart. Dat is het komende
schooljaar op zondag 9 mei 2021.
De voorbereiding gebeurt o.l.v. vrijwilligers vanuit de
parochie en vindt plaats in school, maar buiten
schooltijd.

Studiedag leerkrachten groep 1 t/m 4 = 26-10-2020
Studiedag MosaLira
= 07-12-2020
Studiedag leerkrachten groep 1 t/m 8 = 22-02-2021
Studiedag leerkrachten groep 5 t/m 8 = 06-04-2021
Studiedag leerkrachten groep 1 t/m 8 = 21-06-2021

Extra verlof
We willen u verzoeken aanvragen voor extra verlof tot
een minimum te beperken en alleen verlof aan te vragen
dat valt onder het criterium “gewichtige
omstandigheden”.
Onder gewichtige omstandigheden valt in ieder geval
niet het aanvragen van extra vakantie. Uitzonderingen
zijn die gevallen waarin ouders vanwege hun werk niet in
de reguliere vakantie vrij kunnen nemen.
Zie voor meer informatie www.mosalira.nl (kopje
ouder/kind). Een aanvraag kunt u doen door het
verlofformulier (website/folderrek) in te vullen –inclusief
motivatie- en bij de directie aan te reiken.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie
Pinkstermaandag
Zomervakantie

= 19-10-2020 t/m 23-10-2020
= 21-12-2020 t/m 01-01-2021
= 15-02-2021 t/m 19-02-2021
= 05-04-2021
= 27-04-2021
= 03-05-2021 t/m 14-05-2021
= 24-05-2021
= 26-07-2021 t/m 03-09-2021
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Overblijven
Leerlingen kunnen de middagpauze op school
doorbrengen onder toezicht van overblijfkrachten. De
voorziening is open voor alle leerlingen ongeacht de
reden tot overblijven
Informatie over het overblijven is te vinden in een brief
van Stichting Tussen De Middag. Die wordt - met een
aanmeldingsformulier - voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar verspreid en is ook op school verkrijgbaar (zie
hiervoor -ook- de kindcentrumbrochure. De brief is een
verkorte versie van het reglement en overblijfplan zoals
opgesteld door Stichting Tussen De Middag. Deze
stichting werkt zoveel mogelijk met vaste
overblijfkrachten. Dit zijn vrijwilligers die voor hun inzet
een vergoeding ontvangen.

Aanmelden
Het overblijfcontract van alle overblijfkinderen wordt
ieder schooljaar stilzwijgend verlengd. Behalve van
schoolverlaters van groep 8, deze worden automatisch
uitgeschreven voor het overblijven nadat ze de school
hebben verlaten.
Ouders die hun kind in de loop van het schooljaar willen
aanmelden voor het overblijven of een verandering in de
vaste dagen willen doorgeven, kunnen op school een
inschrijfformulier krijgen. In alle gevallen is aanmelding
vooraf nodig, ook bij incidenteel gebruik.

Kosten overblijven
Het maandtarief 2020-2021 is per kind:
één dag per week vast:
€ 3,55
twee dagen per week vast:
€ 7,10
drie dagen per week vast:
€ 10,65
vier dagen per week vast:
€ 14,20
Incidenteel: € 1,50 per overblijven.
Meer tarieven vindt u in de folder van Stichting Tussen
de Middag.

Informatierek

Leden van de oudervereniging (DB):

Er staat een informatierek in de hal beneden. In dit rek
ligt allerlei documentatie ter inzage. Ook liggen er
formulieren om mee te nemen. Het betreft dan vooral
inschrijfformulieren en formulieren voor de aanvraag van
extra verlof.

•
•
•

Vacant, voorzitter
Susanne Soeters, penningmeester
Stephanie Klomp-Hameleers, secretaris

Geledingen
Medezeggenschapsraad (MR)
In de huidige MR hebben zitting:
Ouderleden:
•
Iris van de Berg, voorzitter
•
Roger Weyenberg, lid
•
Jordi Nulens, lid
Teamleden:
•
Vera Ottenheijm, secretaris
•
Robbert Roosen, lid
•
Wendy Everaers, lid
Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad
(MR) verwijzen we u naar de kindcentrumbrochure en
naar de website van de school.

Oudervereniging (OV)
Om het contact tussen ouders en school te bevorderen is
er een oudervereniging (OV) in het leven geroepen. In
een opbouwende sfeer wordt door de OV getracht het
team van de school te adviseren in aangelegenheden die
de school betreffen. Daarnaast is de OV behulpzaam bij
het organiseren van activiteiten in en buiten de school,
zoals Sinterklaas- en kerstviering, de schoolreisjes, het
schoolkamp en de sport- en speldag en assisteert de OV
bij het documentatiecentrum van de school. Voor al deze
evenementen zijn werkgroepen gevormd, waarbij
vrijwilligers zich kunnen aansluiten. Zo hebben alle
ouders de gelegenheid hun steentje bij te dragen aan het
welzijn van de leerlingen en de school.
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Partners
Buitenschoolse opvang (bso/vso) binnen
Kindcentrum St.Pieter
Basisschool St. Pieter is aangesloten bij een locatie voor
buitenschoolse opvang: St. Pieter (onderdeel van MIK),
Burg. Ceulenstraat 60, 6212 CT Maastricht
Tel.: 043-3258467
Fax 043-3261377
E-mail info@mik-online.nl
Contactpersoon: Viev van Iterson.
MIK BSO St. Pieter heeft heel wat te bieden. U kunt een
afspraak maken of persoonlijk komen kijken. U bent van
harte welkom.
In het kader van de VSO (voorschoolse opvang 07:308:30) kunt u contact opnemen met MIK, zij verzorgen
vanaf 1 augustus 2017 binnen het Kindcentrum St. Pieter
de VSO.

De creatieve BSO in St. Pieter:
•
Zit samen met school in één gebouw; Alles
lekker dicht bij elkaar.
•
Weet iedere keer weer te verrassen met gratis
activiteiten en workshops, zoals koken,
knutselen, sporten. Eigenlijk teveel om op te
noemen.
•
Heeft een aantal kleine ruimten met een
gezellige inrichting voor alle leeftijden. Voor
het echte “thuisgevoel”.
•
De creativiteit spat ervan af. Niet alleen bij het
team, maar ook bij de leerlingen. Er is
voldoende ruimte om te beeldhouwen,
schilderen en knutselen.
•
Maakt gebruik van het grote speelplein, de
gymzaal en is regelmatig te vinden op de SintPietersberg. Genoeg uitdaging om lekker bezig
te zijn.
•
Maakt zwemles (diploma A) tijdens BSO
mogelijk. Lekker gemakkelijk toch!
•
Bied de mogelijkheid om onder BSO-tijd rustig
huiswerk te maken, eventueel onder
begeleiding.
•
Daar kun je ook terecht vóór school, tijdens
alle vakanties en voor een opvangprobleem
voor één dag. Ook als u normaal geen gebruik
maakt van de BSO.

Informatie en communicatie
Wij vinden het zeer belangrijk onze ouders/verzorgers
goed op de hoogte te brengen en te houden van alle
schoolspecifieke en groepseigen ontwikkelingen.
Hiervoor kunt u ten alle tijden terecht op de website van
de school: www.pieter-bs.nl en/of Instagram per groep.
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