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Beste ouders,

De informatiekalender voor het schooljaar 2021-2022 ligt voor u. In 
deze kalender vindt u praktische informatie, zoals telefoonnummers, 
belangrijke regels en afspraken, data van vakanties, studiedagen en rap-
portgesprekken. Dit is zeker een reden om de kalender een vaste plek 
te geven in huis. Uit ervaring weten we dat sommige data toch kunnen 
veranderen. Via de berichten in Social Schools zullen ver- 
anderingen zo spoedig mogelijk aan u kenbaar gemaakt worden. Ook 
houden we daar een digitale agenda bij. Op onze website staat onze 
algemene schoolgids waarin u nog meer informatie over onze school 
kunt vinden. 

Na 6 weken vakantie hebben wij er weer enorm veel zin om er samen 
met de kinderen een gezellig en succesvol schooljaar van te maken. Wij 
wensen iedereen een fijn schooljaar toe!

Het team van de Suringarschool

Kindcentrum Heer
Ridder van Heerstraat 10
6227 RS Maastricht

Suringarschool
043-3618638
directie@suringarschool.nl
www.suringarschool.nl

MIK
www.mik-kinderopvang.nl
a.kastrop@mik-piwgroep.nl
Peuteropvang Taman Kanak Kanak: 
06-27321130



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 30     1. 

Zomervakantie

Week 31 2. 
Zomervakantie

3. 
Zomervakantie

4. 
Zomervakantie

5. 
Zomervakantie

6. 
Zomervakantie

7. 
Zomervakantie

8. 
Zomervakantie

Week 32 9. 
Zomervakantie

10. 
Zomervakantie

11.
 Zomervakantie

12.
Zomervakantie

13.
Zomervakantie

14.
Zomervakantie

15.
Zomervakantie

Week 33 16.
Zomervakantie

17. 
Zomervakantie

18.
Zomervakantie

19.
Zomervakantie

20.
Zomervakantie

21.
Zomervakantie

22.
Zomervakantie

Week 34 23.
Zomervakantie

24.
Zomervakantie

25.
Zomervakantie

26.
Zomervakantie

27.
Zomervakantie

28.
Zomervakantie

29.
Zomervakantie

AUGUSTUS 2021



Iwan Kreuwers
Directeur: ma- vrij

Naomi Verstraeten
Leerkracht godsdienst: woe

Elly Nijpels
Schoolmaatschappelijk 

werk: di

Linda Janssen
Intern Begeleider: 

ma, di, do, vrij 

Willeke Pieters-
Nammensma

Groep 5/6: do, vrij, groep 7/8:  woe 

Marije Koelewijn
Beleidsmedewerker:

ma, woe, do, vrij ochtend

Ramona Wetzelaer
Groep 1/2: ma, di, woe, do

Corrie Deckers
Vakleerkracht muziek: di

Shanice Moers
Groep 7/8:  ma, di, do, vrij

Paquale Bessems
Groep 3/4: ma - vrij

TEAM

Annet Tillie
Onderwijsassistent in groep 

1/2 en 3/4: ma, di, do

Aline van Groningen
Onderwijsassistent di, woe , 

do ochtend

Wien Aarts
Leerkracht Engels en NT2: 

ma, do

Bep van den Bosch
Leesondersteuning: ma, woe

Sandra Limpens
Groep 1/2: vrijdag, 

groep 5/6: ma, di, woe

Roland Smith
Tuinman

Chris Meiboom
Vrijwillige ondersteuning



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Week 35 30.
Zomervakantie

31.
Zomervakantie

1. 
Zomervakantie

2.
Zomervakantie

3.
Zomervakantie

4.
Zomervakantie

5.

Week 36 6. 
Eerste schooldag

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Week 37 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Week 38 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Week 39 27. 28. 29. 30.  

SEPTEMBER 2021



Schooltijden groep 1 t/m 4:

Maandag, dinsdag, donderdag: 
Ochtend:  08.45 – 12.15 uur
Middag:  13.15 – 15.15 uur
Woensdag:  08.45 – 12.30 uur
Vrijdag:  08.45 – 12.15 uur

Schooltijden groep 5 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
Ochtend:  08.45 – 12.15 uur
Middag:  13.15 – 15.15 uur
Woensdag:  08.45 - 12.30 uur
Continurooster voor een vakantie van 08.45 uur tot 
14.00 uur.

Vakantiedagen:

Herfstvakantie:   24-10-21 t/m 30-10-21
Kerstvakantie:   26-12-21 t/m 08-01-22 
Voorjaarsvakantie:  27-02-22 t/m 05-03-22
Tweede Paasdag: 18-04-22
Meivakantie:   24-04-22 t/m 07-05-22
Hemelvaartsdag: 26-05-22 t/m 27-05-22
Tweede Pinksterdag:  06-06-22 
Zomervakantie:  24-07-22 t/m 03-09-22

Studiedagen hele school:

06 december
08 april
30 juni

Oudergesprekken groep 1 t/m 8:

29 november t/m 03 december 2021
14 t/m 18 maart 2022
11 juni t/m 15 juli 2022

Maandsluiting en vieringen:

Maandsluiting van 11.40 – 12.15 uur op:
01 oktober
05 november
28 januari
25 maart
03 juni 
01 juli
22 juli (jaarsluiting)

Vieringen:

Sinterklaas  03 december
Kerstviering  23 december
Carnaval  25 februari
Paasviering  15 april

BELANGRIJKE DATA



MAANDAG DINDSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 39 1. 

Maandsluiting
2. 3. 

Week 40 4.  5. 6.
 Start 
Kinderboekenweek

7. 8. 9. 10.

Week 41 11. 12. 13. 14. 15. Einde 
Kinderboekenweek
Boekenmarkt

16. 17.

Week 42 18. 19. 20.
Herfstwandeling

21. 22.
Continurooster

23.
Herfstvakantie

24.
Herfstvakantie

Week 43 25.
Herfstvakantie

26.
Herfstvakantie

27.
Herfstvakantie

28.
Herfstvakantie

29.
Herfstvakantie

30. 31.

OKTOBER 2021



WAAR STAAN WIJ VOOR?

Waar ieder kind een ster is!

Als leerkrachten van de Suringarschool gaan wij uit van deze gedachte. Wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen 
niveau en in zijn eigen tempo. Dit bereiken wij door een positieve benadering en de eigen talenten van de kinderen zo optimaal  
mogelijk te benutten. 

Op de Suringarschool is ieder kind welkom en moet zich welkom kunnen voelen. Respect hebben voor elkaar, een goede omgang met 
anderen, normen en waarden zijn allemaal thema’s die dagelijks terugkomen binnen onze school. De Protestants Christelijke identiteit 
van de school is hiervoor de basis.

Je veilig voelen op school is voor iedereen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. In een veilig klimaat hebben kinderen de 
ruimte om zich te ontwikkelen en hebben ze plezier in het ontdekken wat ze kunnen. Leerkrachten doen met plezier hun werk en 
ouders voelen zich thuis op school. Een sociaal veilige school ontstaat niet vanzelf; die maaks je met elkaar en daar moet je met elkaar 
aan werken. Daarom nemen wij signalen over negatief gedrag en onveilige situatie heel serieus.

Om bovenstaande te realiseren hebben wij vier gouden afspraken geformuleerd die in iedere groep duidelijk zichtbaar 
zijn. 
De afspraken zijn:  1. Wij zijn aardig voor elkaar.
   2. Wij luisteren naar alle juffen en meesters.
   3. Wij houden de school netjes.
   4. Wij zijn rustig in school.

Alleen door samen te werken met u als ouder kunnen wij het onderwijs voor uw kind zo optimaal mogelijk maken. Dit 
doen wij o.a. door oudergesprekken, rapportgesprekken en informatie ochtenden/avonden te houden. 
Daarnaast kunt u op ieder ander moment een afspraak met de leerkracht maken of maken wij een afspraak met u. 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Week 44 1. 2. 3. 4. 5. 
Maandsluiting

6. 7.

Week 45 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Week 46 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Week 47 22.
Oudergesprekken

23.
Oudergesprekken

24.
Oudergesprekken

25.
Oudergesprekken

26.
Oudergesprekken

27. 28.

Week 48 29. 30.

NOVEMBER 2021



ONS ONDERWIJS 
Onderwijs aan het jonge kind

Wij hebben gekozen voor de methodiek Speelplezier in groep 1 en 2. Speelplezier is een 
totaalmethodiek met spel als uitgangspunt. De methode gaat er van uit dat kinderen taal 
en sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen door samen met andere kinderen te 
manipuleren en te imiteren, door verbeeldend te spelen en te construeren. Nieuwe leer-
stof wordt aangeboden door spelactiviteiten in te zetten. Onder leiding van de leerkracht 
die het spel volgt en verrijkt leren de kinderen zo spelenderwijs. In onze groepen vindt 
u een atelier, rollenspelhoek, bouwhoek, lees-schrijf-kwebbelhoek met vertelspeeltafel, 
spelletjes- en compositiehoek, exploratiebak en tablets. De kinderen worden uit- 
gedaagd zoveel mogelijk zelf initiatief te nemen in deze uitnodigende leeromgeving.

Instructie op niveau

Binnen onze school wordt er voor de vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen 
bij iedere les gewerkt in drie niveaus. Deze niveaus zijn verweven in de 
methode. Er is een instructie voor de hele groep, waarbij kinderen die meer aan
kunnen zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag gaan. Er is een vervolginstructie waarna 
bijna iedereen aan de slag kan. De verlengde instructie is voor kinderen die extra onder-
steuning nodig hebben. 

Een activerende leeromgeving

Een belangrijk doel wat wij nastreven is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen 
handelen en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun werk. Een activerende 
leeromgeving zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces. 
Dit beïnvloedt de motivatie en het informatieverwerkingsproces van het kind. Wij 
geven kinderen een divers aanbod van werkvormen en leeromgevingen. Zo houden 
we rekening met de verschillen tussen kinderen, want we denken dat kinderen het 
meest leren als ze leren op een manier die bij hen past.



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 48 29. 30. 1. 2. 3. 

Sinterklaas
4. 5. 

Week 49 6. 
Studiedag

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Week 50 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Week 51 20. 21. 22. 23.
Kerstviering vanaf 
18 uur

24.
Kerstontbijt
Continurooster 
gr. 5-8

25.
Kerstvakantie

26.
Kerstvakantie

Week 52 27.
Kerstvakantie

28.
Kerstvakantie

29.
Kerstvakantie

30.
Kerstvakantie

31.
Kerstvakantie

1.
Kerstvakantie

2.
Kerstvakantie

DECEMBER 2021



HET ONDERWIJS VORMGEGEVEN
Methodieken

Veilig Leren Lezen (lezen, taal,spelling)  groep 3
Estafette (voortgezet technisch lezen) groep 4 t/m 8 
Taal Actief (taal, spelling)  groep 4 t/m 8
Pennenstreken (schrijven)  groep 3 t/m 8
Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen) groep 4 t/m 8
Pluspunt versie 3 (rekenen)  groep 3 t/m 8
Blink Wereld (aardrijkskunde,  
 biologie, geschiedenis)  groep 5 t/m 8
Groove Me (engels)   groep 7 en 8
Op voeten en fietsen (verkeer)  groep 5 t/m 8
Toon je talent (cultuureducatie)  groep 1 t/m 8
Vakleerkracht Muziek   groep 1 t/m 8
Kind op Maandag (godsdienst)  groep 1 t/m 8
Kwink (sociale vaardigheden)  groep 1 t/m 8

Zelfstandig Werken

Zelfstandig werken is onderdeel van een activerende leeromgeving. Tijdens 
het zelfstandig werken bepaalt een kind zelf, m.b.v. een planningsblad, 
in welke volgorde hij of zij, binnen een vooraf gestelde tijd, de taken gaat 
maken. Als het werk af is kan het kind met verdiepende leerstof of met een 
taak naar eigen keuze aan de slag.
Het werken met een taak wordt gestart in de onderbouw en vanaf de mid-
denbouw wordt er gewerkt met een weektaak. In de tijd dat de kinderen 
zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht tijd om instructie te geven 
aan de andere groep. Daarnaast kan de leerkracht er ook voor kiezen om aan 
een of meerdere kinderen extra instructie te geven.

Huiswerk

Vanaf de middenbouw geven wij de kinderen huiswerk mee. Dit is allereerst 
bedoeld om voorbereid te zijn op het maken van huiswerk in het voorgezet 
onderwijs. Bij het maken van huiswerk kunt u denken aan het leren van de 
topografie van Limburg, waar de kinderen dan een week de tijd voor heb-
ben. In groep 6 en 7 worden de taken langzaam uitgebreid. In groep 8  
krijgen de kinderen wekelijks huiswerk op voor meerdere dagen. Zo leren zij 
om hun huiswerk goed te plannen.  

Vulpen

Wij streven er naar om ieder kind een goed en leesbaar handschrift te laten 
ontwikkelen. Alle kinderen van groep 4 tot en met 6 schrijven met vulpen. 
Uw kind krijgt van school eenmalig een vulpen. Wanneer deze kapot gaat of 
vermist raakt, kunt u op school voor 5 euro een nieuwe aanschaffen. 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Week 1 3. 
Kerstvakantie

4. 
Kerstvakantie

5. 
Kerstvakantie

6. 
Kerstvakantie

7. 
Kerstvakantie

8. 
Kerstvakantie

9. 

Week 2 10. 11. 12.
 

13. 14. 15. 16.

Week 3 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Week 4 24. 25. 26. 27. 28. 
Maandsluiting

29. 30.

JANUARI 2022



HUISREGELS
Ziekmelden

Wij vinden het prettig als u, bij ziekte of afwezigheid van uw kind, dit voor 
08.30 uur meldt (tel. 043 - 3618638). Dit geldt ook als uw kind later naar 
school komt.

Het hek en toegang tot de natuurspeelplaats

Om 08.30 uur gaat het hek open. De ouders van de kinderen van groep 1/2 
kunnen hun kind naar de klas brengen. De kinderen van groep 3 t/m 8 ko-
men zelfstandig naar de klas. Wij willen de lessen om 08.45 uur starten en 
vragen u dan ook om uw kind op tijd op school aanwezig te laten zijn. 
‘s Middags is iedereen vanaf 13.00 uur weer welkom op school, om 13.10 uur 
gaan we gezamenlijk naar binnen, zodat we om 13.15 uur weer aan het werk 
kunnen gaan. Na schooltijd blijft het hek nog een tijdje open zodat kinderen 
kunnen blijven spelen op de natuurspeelplaats. Er is dan geen toezicht 
vanuit school. 

Eten en drinken

Om 10.30 uur is er pauze voor groep 5 t/m 8 en om 10.45 uur is er pauze voor 
groep 1 t/m 4. De kinderen kunnen dan wat eten en drinken. Wel graag een 
gezond tussendoortje of fruit. Om het afval te beperken op school, worden 
lege drinkpakjes en koekverpakkingen weer mee terug naar huis gegeven.

Traktaties

We geven graag aandacht aan de verjaardag van een 
kind. De kinderen mogen in de eigen klas trakteren. Onze 
voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie of een kleine 
attentie. De peuteropvang verzorgt zelf de traktaties voor de 
kinderen. 

Verkeersbeleid

De Ridder van Heerstraat is tijdens de schooluren een één richtingsweg en 
alleen via de Haspengouw en Burghtstraat te bereiken. In verband met 
de veiligheid van de kinderen en de brigadiers willen wij u vragen om 
alleen te parkeren in de parkeervakken. Parkeer NIET op de stoep, NIET 
langs de gele lijnen en NIET achter de parkeervakken. Hierdoor belemmert 
u het zicht op fietsers. Houdt er rekening mee dat een aantal parkeervakken 
bestemd is voor kortparkeren (maximaal 10 minuten). Het oversteken van 
de Ridder van Heerstraat willen wij alleen laten plaatsvinden bij de verkeers-
brigadiers. Hierdoor is er voor fietsers en voetgangers een veilige oversteek-
plaats.

Hoofdluis

Indien u hoofdluis bij uw kind constateert, meldt u dit dan aan de  
groepsleerkracht. Wij kunnen dan andere ouders vragen hun kind te  
controleren en ook de ouders van ons kriebelteam inschakelen om op school 
de leerlingen te controleren. 

Sloffen

Op onze natuurspeelplaats kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen. Om 
de lokalen boven zo schoon mogelijk te houden, trekken de kinderen hun 

schoenen in de gang uit. In de klas kunnen de kinderen slof-
fen aandoen, die zij van thuis meenemen of op school laten 
staan. In verband met de hygiëne is het lopen op sokken niet 
gewenst. 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 5 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Week 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Week 7 14. 15. 16.
 

17. 18. 19. 20.

Week 8 21. 22. 23. 24. 25.
Carnavalsviering 
Continurooster 
groep 5-8

26.
Voorjaarsvakantie

27.
Voorjaarsvakantie

Week 9 28.
Voorjaarsvakantie

FEBRUARI 2022



LEERLINGBEGELEIDING
Leerlingvolgsysteem

De leerontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door toetsen. Wij 
gebruiken de toetsen vanuit de methode, maar ook toetsen die door CITO 
ontwikkeld zijn. Bij kleuters is de groeiwijzer (het ontwikkelboek) en bij de 
andere kinderen het rapport een verslag van de ontwikkeling van uw kind. 
De sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind volgen we met de SCOL.

IB

Op onze school is juf Linda Janssen de Intern Begeleider. Zij bespreekt met 
de leerkrachten alle kinderen en helpt de leerkrachten om extra hulp aan 
kinderen zo optimaal mogelijk te geven. Indien u zich zorgen maakt over de 
ontwikkeling van uw kind, spreekt u daar als eerste met de groepsleerkracht 
van uw kind over en eventueel daarna met juf Linda. 

Schoolmaatschappelijk werk

Naast vragen over de leerontwikkeling van uw kind, kunt u natuurlijk ook 
vragen hebben over de opvoedkundige ontwikkeling van uw kind. Voor al 
deze vragen kunt u terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster, Elly  
Nijpels. Zij is in de regel op dinsdagmorgen op school aanwezig en u kunt 
geheel vrijblijvend met al uw vragen bij haar terecht. Het doel van school-
maatschappelijk werk is om u tips of handvaten te geven voor de thuissitu-
atie. Via Linda Janssen of Iwan Kreuwers kunt u een afspraak met mw. Nijpels 
maken.   
 
 
 

Nederlands als tweede taal

Ons schoolbestuur vindt het heel belangrijk dat niet-Nederlandstalige kin-
deren zo snel mogelijk de kans krijgen om Nederlands te leren. Vanuit hun 
eigen middelen stellen zij uren beschikbaar om deze kinderen te helpen. Juf 
Wien Aarts voert ons NT2 beleid uit. Dit is een intensieve aanpak om 
kinderen zo snel mogelijk te laten aansluiten bij hun klasgenoten.  

 
Passend onderwijs

In Nederland is de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel is om zoveel 
mogelijk kinderen op een reguliere basisschool onderwijs te laten volgen. 
De basisscholen zijn samen verplicht ieder kind een passend onderwijsar-
rangement te bieden. Indien dit bij ons op school niet lukt dan hebben wij 
als school de taak om een school te zoeken die bij uw kind past. Dit kan een 
andere basisschool zijn of een speciale basisschool. Meer informatie vindt u 
op onze website en op die van het samenwerkingsverband Maastricht e.o. 

Uitstroom naar vervolgonderwijs 

Wij nemen een digitale eindtoets af en hebben de afgelopen jaren daarmee 
een score gehaald boven het landelijk gemiddelde. Onze schoolverlaters 
van het afgelopen schooljaar zijn naar de volgende typen onderwijs gegaan: 
VWO: 2, HAVO: 1,  VMBO TL: 2, VMBO Kader: 1.



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 9 1. 

Voorjaarsvakantie
2. 
Voorjaarsvakantie

3. 
Voorjaarsvakantie

4. 
Voorjaarsvakantie

5. 
Voorjaarsvakantie

6.

Week 10 7. 8. 9.
 

10. 11. 12. 13.

Week 11 14.
Oudergesprekken

15.
Oudergesprekken

16.
Oudergesprekken

17.
Oudergesprekken

18.
Oudergesprekken

19. 20.

Week 12 21. 22. 23. 24. 25.
Maandsluiting

26. 27.

Week 13 28. 29. 30. 31.

MAART 2022



OPVANG
Tussen de middag

De tussen schoolse opvang wordt verzorgd door een aantal ouders en de 
leerkrachten. Zij vangen de kinderen in de eigen klas op en gaan  
vervolgens met hen buiten spelen.

De kosten van het overblijven zijn als volgt:

Een strippenkaart met 10x overblijven voor €10,- 
Een jaarkaart voor groep 1 t/m 4 €75,-
Een jaarkaart voor groep 5 t/m 8 €100,-
Voor het derde en volgende kind(eren) van een gezin wordt het bedrag
gehalveerd.  

Het rekeningnummer waarop u de overblijfkosten kunt storten is: 
NL71INGB0007379278 t.n.v  Vereniging Suringar tbv overblijfgelden.
Wilt u de naam van uw kind en zijn of haar groep bij de  
opmerkingen vermelden.  Mocht u vragen hebben over de opvang en 
het kopen van de overblijfkaarten, dan kunt u terecht bij  
Marije Koelewijn: m.koelewijn@suringarschool.nl 

 
 
 

Voor- en naschoolseopvang

Wij hebben op dit moment geen voor- en naschoolse opvang in ons 
kindcentrum. Wel hebben wij afspraken gemaakt met MIK  
kinderopvang voor naschoolse opvang bij BSO GoNuts. 

Wilt u voor uw kind gebruik maken van naschoolse opvang dan kunt u 
daarvoor terecht bij MIK kinderopvang. Ook kunt u natuurlijk zelf met 
een andere aanbieder iets regelen.  

MIK: www.mik-kinderopvang.nl

Meer informatie kunt u krijgen bij Iwan Kreuwers. 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 13 1. 2. 3.

Week 14 4. 5. 6. 7. 8. 
Studiedag

9. 10.

Week 15 11. 12. 13.
 

14. 15.
Goede Vrijdag 
Paasviering

16. 17.
Pasen

Week 16 18.
Pasen: vrije dag

19. 20.
DIA eindtoets
groep 8

21.
DIA eindtoets
groep 8

22.
Koningsspelen

23. 24.
Meivakantie

Week 17 25.
Meivakantie

26.
Meivakantie

27.
Meivakantie
Koningsdag

28.
Meivakantie

29.
Meivakantie

30.
Meivakantie

1.
Meivakantie

APRIL 2022



EXTRA ACTIVITEITEN
Social Schools

Wij gebruiken Social Schools voor allerlei communicatie met ouders. Via 
berichten houden wij u op de hoogte het reilen en zeilen binnen de klassen 
en de nieuwtjes van de school. Dat kan naar u persoonlijk maar ook naar een 
groep ouders. Ook kunt u via Social Schools een bericht naar de leerkrachten 
sturen. Verder kunt u in Social Schools de agenda van de school zien, zich 
opgeven om ergens mee te helpen en kunt u zich inschrijven voor rapport-
gesprekken. U kunt Social Schools gebruiken op uw computer via www.
socialschools.nl/inloggen en via de app socialschools 3.0 die u kunt down-
loaden op uw telefoon of tablet. Een mail sturen naar de leerkracht kan ook. 
Dit gaat als volgt: voorletter.achternaam@suringarschool.nl , bv. i.kreuwers@
suringarschool.nl. U kunt ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken! 

Gym

Bewegen vinden wij heel erg belangrijk. Kinderen kunnen heerlijk bewegen 
op onze natuurspeelplaats. Daarnaast krijgen de kinderen elke week gymles. 
Deze vindt in de ochtenduren plaats, in de sportzaal van UM Sport, P. Debye-
plein 15. De kinderen hebben voor de gymles een gymbroek, een t-shirt en 
gymschoenen (met witte zool) nodig. De kleuters en de peuters gymmen in 
de gymzaal op school. De kleuters hebben alleen gymschoenen nodig, die zij 
zelfstandig kunnen aandoen. Onze jaarlijkse sportdag koppelen we aan de 
Koningsspelen. Ook doen wij ieder jaar mee aan Maastrichts Mooiste. 

Herfstwandeling

Op de Suringarschool is het een traditie geworden om in de herfstperi-
ode een wandeling te organiseren voor de hele school.

Kinderboekenweek

In oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek, met als thema “Worden wat je 
wil”. Als school vinden we het belangrijk om boeken onder de aandacht van 
kinderen te brengen. Wij proberen daarom in de boekenweek een aantal 
leuke activiteiten op school te organiseren en af te sluiten met een boeken-
markt.

Schoolreisje en schoolkamp

De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis. De kosten hiervan betaalt u in de 
ouderbijdrage. Groep 7 en 8 gaat op schoolkamp. De kosten hiervan worden 
voor een groot deel betaald uit de ouderbijdrage en daarnaast door 
sponsoractiviteiten en een restbijdrage van de ouders.

Toon je talent

Op school nemen wij deel aan Toon je Talent. Dit biedt de kinderen een kans 
om hun verborgen creatieve talent te ontdekken en te ontwikkelen. 
Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en 
beeldende vorming. Het project is opgebouwd als een doorlopende leerlijn 
voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs, waarbij activiteiten op school 
afgesloten worden met een bezoek aan een culturele instelling.  

Schoenendoos- en voedselbankactie

In november kunt u op school een doos kopen om te vullen voor de minder 
bedeelde kinderen ergens op de wereld. Daarnaast denken wij ook aan de 

gezinnen in ons eigen land en zijn wij inzamelpunt voor de Voedsel-
bank in de december periode.
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Week 18 2. 
Meivakantie

3. 
Meivakantie

4. 
Meivakantie

5. 
Meivakantie
Bevrijdingsdag

6. 
Meivakantie

7. 
Meivakantie

8. 

Week 19 9. 10. 11.
 

12. 13. 14. 15.

Week 20 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Week 21 23.
Schoolkamp
groep 7 en 8

24. 
Schoolkamp
groep 7 en 8

25.
Schoolkamp
groep 7 en 8

26.
Hemelvaartsdag

27.
Vrije dag

28. 29.

Week 22 30. 31.

MEI 2022



BESTUUR - OR - MR
Bestuur

De school wordt bestuurd door de Vereniging Suringar. Die heeft een 
beleidsvormende functie op de hoofdlijnen. De inhoudelijke zaken worden 
vormgegeven door de directie en het team. 
Het adres is:  Vereniging Suringar
  Ridder van Heerstraat 10
  6227 RS Maastricht
  www.verenigingsuringar.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is samengesteld uit leerkrachten en ouders van de Suringarschool en 
de Emile Weslyschool. Samen bespreken zij de beslissingen die genomen 
worden door het bestuur. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht ten 
aanzien van de gang van zaken op onze school. De MR bestaat uit de ouders 
mevrouw Denise Saive Castro (kinderen in groep 1, 4 en 7) en mevrouw L. 
van Vliet (kinderen in groep 8) en de leerkrachten Willeke Pieters en Barbara 
Verkooijen. 

Ouderraad (OR)

De ouderraad helpt ons bij de organisatie van festiviteiten en de aankle- 
ding van de school. Daarnaast wordt door hen de ouderbijdrage beheerd om 
activiteiten van te betalen die geen onderwijs zijn zoals het schoolreisje en 
het sinterklaasfeest. De ouderbijdrage is 30 euro per jaar voor het eerste en 
tweede kind en vanaf het derde kind is dit bedrag 25 euro. U kunt het bedrag 
overmaken op rekeningnummer NL86RABO0127943544 t.n.v. Ouderraad 
Basisschool Suringar te Maastricht onder vermelding van de naam van uw 
kind(eren).

Vertrouwenspersoon

Overal waar mensen samenwerken kunnen spanningen 
ontstaan. Mocht er iets zijn wat volgens u niet goed 
gaat dan gaan wij graag hierover met u in gesprek. Het 
eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind. 
Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding. 
Als u er op die manier niet uitkomt kunt u contact opnemen met de  
vertrouwenspersoon van de school. Op dit moment (aan het begin van het 
schooljaar) is het bestuur van Vereniging Suringar bezig met de invulling van 
de vacature voor vertrouwenspersoon. U wordt z.s.m. op de hoogte gesteld 
wie onze nieuwe vertrouwenspersoon wordt.  
Linda Janssen is vertrouwenspersoon voor de kinderen.

Klachtencommissie

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan 
kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of over 
het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten 
bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies 
Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de  
Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of  
anders aan te pakken. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachten-
commissie Christelijk onderwijs. Meer informatie vindt u op www.gcbo.nl 
onder Klachten.
 Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
 Postbus 82324
 2508 EH Den Haag
 070- 3861697 
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Week 22 30. 31. 1.

Schoolfotograaf
2. 3. 

Maandsluiting
4. 5.

Pinksteren

Week 23 6.
Pinksteren: vrije dag

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Week 24 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Week 25 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Week 26 27. 28. 29. 30. 
Studiedag

JUNI 2022



SAMENWERKING
Kindcentrum Heer

Sinds maart 2014 is Peuteropvang Taman Kanak Kanak gehuisvest in de Suringarschool 
en samen vormen wij Kindcentrum Heer. Het doel van het Kindcentrum is het verzorgen 
van een afgestemd onderwijstraject voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. De peuteropvang en 
groep 1/2 werken volgens de methode Speelplezier. Bij de overgang naar de basisschool is 
de werkwijze voor het kind dan ook al vertrouwd. Een korte beschrijving van Speelplezier 
vindt u op een eerdere pagina in dit informatieboekje. Door het schooljaar heen worden 
er gezamenlijke activiteiten ondernomen, om zo van elkaar te leren en elkaar te ontmo-
eten. Als ouder bent u altijd van harte welkom bij deze activiteiten.
 

Taman Kanak Kanak

Bij Taman Kanak Kanak worden de regels vanuit MIK gehanteerd. Een dag voor een peu-
ter ziet er hetzelfde uit als die van een leerling op de basisschool. Een inloop- moment, 
in de kring, spelen, eten en drinken, buiten spelen en dan naar huis. Als 10 uurtje nemen 
de kinderen een stukje fruit mee, dat gedeeld wordt met alle andere kinderen. De peu-
terspeelzaal zorgt voor het drinken, te weten afgekoelde thee. Als uw kind jarig is, dan 
wordt dit in de peuterspeelzaal gevierd. Samen met u als ouder stemmen we af hoe we de 
traktatie verzorgen. Als ouder bent u natuurlijk heel benieuwd hoe uw kind speelt en leert. 
Twee keer per jaar worden er kijkochtenden georganiseerd. U kunt dan van 08.45 tot 10.00 
uur meedraaien in de groep. Na afloop is er dan gelegenheid om vragen te stellen aan de 
leidsters en ervaringen met andere ouders te delen. De wetgeving rondom peuteropvang 
kunt u vinden op de website van MIK.

Nicole Nieste
Peuteropvang Taman Kanak 

Kanak: ma, di, woe, vrij

Veronique Weyzen
Peuteropvang Taman Kanak 

Kanak: ma, di, woe, vrij
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Week 26 1. 

Maandsluiting
2. 3. 

Week 27 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Week 28 11. 
Oudergesprekken

12. 
Oudergesprekken

13.
 Oudergesprekken

14.
Oudergesprekken

15.
Oudergesprekken

16. 17.

Week 29 18. 19. 20. 21. 22.
Jaarsluiting

23
Start
zomervakantie

24.

Week 30 25.
Zomervakantie

26.
Zomervakantie

27.
Zomervakantie

28.
Zomervakantie

29.
Zomervakantie

30.
Zomervakantie

31.
De eerste schooldag 
is maandag 5 sep-
tember

JULI 2022




