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Deze schoolkalender is gemaakt door www.paperfactory.nl

WELKOM!

GOUDEN REGELS

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met veel genoegen bieden wij u hierbij onze schoolkalender aan voor het schooljaar
2020/2021.
In deze kalender vindt u veel informatie over onze school. Wij leggen u uit wat u van ons
mag verwachten en wat wij van u verwachten. Ook leest u in deze kalender informatie
over dagelijkse gebeurtenissen en praktische zaken.
Naast deze kalender en de schoolgids kunt u ook onze websites bezoeken: www.
mosalira.nl en www.ikc-degeluksvogel.nl. Houd vooral ook onze Facebook pagina in de
gaten. Ouders die meer willen weten zijn altijd van harte welkom op school. Wij leiden u
graag rond en u kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
Mocht u na het lezen van onze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact
opnemen met de directie.
Rest ons jullie een heel fijn schooljaar te wensen!
Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers,
Anouk Willems
Directeur Integraal Kind Centrum De Geluksvogel
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6226 NV Maastricht
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Franciscus Romanusweg 50

6221 AH Maastricht

SAMENSTELLING TEAM
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
Niveaugroepen 1-4:
Coach niveaugroep 1A Silvia Soons s.soons@mosalira.nl
Coach niveaugroep 1B Sanne Kohl s.kohl@mosalira.nl
Coach niveaugroep 2 Ank Wijnker a.wijnker@mosalira.nl
Onderwijsondersteuner niveaugroep 1 & 2 Tanja Tonnard t.tonnard@mosalira.nl
Coach niveaugroep 3 Miranda Vandenboorn m.vandenboorn@mosalira.nl
Coach niveaugroep 4 Marij Vroemen mea.vroemen@mosalira.nl
Onderwijsondersteuner voor niveaugroep 3 & 4 Xandra Feij x.feij@mosalira.nl
Niveaugroepen 5-8:
Coach niveaugroep 5 Valery Harmsen v.harmsen@mosalira.nl
Coach niveaugroep 6 Solange Smeets syj.smeets@mosalira.nl
Coach niveaugroep 7 Wendy Roijen w.roijen@mosalira.nl
Coach niveaugroep 8 Inge Matthijs i.matthijs@mosalira.nl
Onderwijsondersteuner voor niveaugroep 5 t/m 8
Cindy Walraven c.walraven@mosalira.nl
Onderwijsondersteuner NT2 Elly Pall e.pall@mosalira.nl
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ICT:
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Vakleerkracht muziek:
Abby Lumpens a.lumpens@mosalira.nl
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Janou Cremers jml.cremers@mosalira.nl
Conciërge:
Patrick Kool p.kool@mosalira.nl
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Brugfunctionaris
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Logopediepraktijk Vera Graat
Jeugdarts
Leerplichtambtenaar
Team Jeugd
POH
Wijkagent

Marieke Damoiseaux
Jinke van Beek
Chantal Kuiper
Veronique Wijnands
Kamila El Morabit
Christa van der Bas
Judith Corduwener
Francois van der Burg

marieke.damoiseaux@trajekt.nl
j.vanbeek@mosalira.nl
chantal@logopedieveragraat.nl
veronique.wijnands@ggdzl.nl
kamila.elmorabit@maastricht.nl
christa.van.der.bas@maastricht.nl
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Datum:

Tijd:

Overleg:

Maandag 7
september

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 5
oktober

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 2
november

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 14
december

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 4
januari

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 1
februari

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 1
maart

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 12
april

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 26
april

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

Maandag 5
juli

9.00 – 12.00 uur

Aanwezigheid vaste partners in gebouw

KERNWAARDEN IKC DE GELUKSVOGEL
De gedeelde waarden binnen IKC De Geluksvogel vormen de basis van onze cultuur. De
kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie, onderscheiden ons van anderen en
geven richting. Deze waarden zijn onzichtbaar, maar voor iedereen voelbaar. Wij vinden
het van essentieel belang dat we ons bewust zijn van deze kernwaarden en hiernaar
handelen. In onze open communicatie is het vanzelfsprekend dat we elkaar scherp
houden en hierop aanspreken. Wij geloven erin dat als we communiceren vanuit onze
kernwaarden naar elkaar, naar onze leerlingen, ouders en omgeving de relatie alleen
maar sterker en waardevoller wordt.
Daarom zijn we het afgelopen jaar teruggegaan naar de kern van onze organisatie: wat
maakt IKC De Geluksvogel?
Samenwerken is onze eerste sleutel tot succes
Voor ons betekent samenwerken dat we ook op elkaar kunnen bouwen en op eigen
initiatief hulp bieden en hulp vragen. Samen optrekken voor het gemeenschappelijk
belang, onze leerlingen. Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze
leerlingen. Wij delen kennis en ervaring met collega’s, binnen onze school en daarbuiten.
Wij motiveren anderen om input te leveren en onze critical friend te zijn. Alleen door met
een open blik te kijken, een luisterend oor te bieden en respect voor elkaars bijdragen,
creëer je échte meerwaarde.
Zelfontplooiing
Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale
zelfontplooiing. Dat geldt voor onze leerlingen maar zeker ook voor onze teamleden.
Vanuit mensgericht leiderschap stimuleren we elkaar om zelfverantwoordelijkheid te
nemen voor de dagelijkse gang van zaken. We bevorderen zelfstandigheid en geven
vertrouwen aan elkaar, waardoor we in een proces van constante ontwikkelingen samen
kunnen reflecteren en elkaar verder kunnen helpen. Deze facetten hebben elke dag
weer onze aandacht want we willen duurzame inzetbare teamleden die vitaal in het
leven staan.
Lef/durf/moed
We zijn gretig, trots op ons vak en hebben het lef om het anders te doen. We treden
gemakkelijk en doordacht buiten gebaande paden als het moet, durven zaken los te
laten en nieuwe kansen aan te pakken, samenwerkingen aan te gaan en wat er ook maar
nodig is om te zorgen voor een optimale ontwikkeling.
Veilig & Vertrouwen
Op professionele wijze creëren wij een veilige leer- en werkomgeving, waarin
succeservaringen en opbouwende feedback gestimuleerd worden. Je veilig voelen en

mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Door met
respect iedereen in zijn waarde te laten, open te staan voor de mening van de ander,
grenzen durven en kunnen aangeven, heerst er een fijn en warmhartig klimaat binnen
onze school. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar elkaar, groeit het
zelfvertrouwen. Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; dit wordt in goede,
gelijkwaardige samenwerking ervaren.
Hoe zien we de kernwaarden dan terug in het onderwijs dat wij dagelijks verzorgen? Dat
lees je in onze visie. Deze is terug te vinden in onze schoolgids.

SCHOOLTIJDEN

AFSPRAKEN OP IKC DE GELUKSVOGEL

Maandag, dinsdag,donderdag, vrijdag:

08:30 – 12:00 uur | 13:00 – 15:00 uur

Woensdag:

08:30 – 12:30 uur

Niveaugroep 1:

gehele vrijdag vrij

Niveaugroepen 2 – 4:

vrijdagmiddag vrij

Gebruik iPad
-	Elke leerling krijgt een iPad in bruikleen van IKC De Geluksvogel zodra de ouder het
contract heeft ondertekend en heeft ingeleverd.
-	De leerling krijgt een iPad in bruikleen inclusief een scratchtopper, hoesje en oplader.
De iPad en de oplader gaan mee naar huis.
-	Indien de scratchtopper niet meer optimaal werkt omdat er luchtblaasjes onder
zitten, dient de ouder een nieuwe scratchtopper aan te schaffen. Bij fatsoenlijk
gebruik van de iPad zou dit niet moeten gebeuren.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Van

Tot en met

Studiedagen

8 oktober 2020

9 oktober 2020

Herfstvakantie

19 oktober 2020

25 oktober 2020

Studiedag

7 december 2020

7 december 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

1 januari 2021

Studiedag

3 februari 2021

3 februari 2021

Carnavalsvakantie

15 februari 2021

19 februari 2021

Studiedag

30 maart 2021

30 maart 2021

Paasmaandag

5 april 2021

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

3 mei 2021

14 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

13 mei 2021

Pinkstermaandag

24 mei 2021

24 mei 2021

Studiedag

16 juni 2021

16 juni 2021

Zomervakantie

26 juli 2021

3 september 2021

-	Indien de oplader niet meer werkt, dient ook de ouder dit te melden bij school, juf
Wendy of meester Martijn. Wij zorgen dat er dan een nieuwe oplader komt, de kosten
hiervan zijn wel voor de ouder.
-	De leerling is samen met de ouder(s) verantwoordelijk voor de iPad. De iPad, het
beschermhoesje en de scratchtopper dienen schoon te zijn. Het is niet de bedoeling
dat de hoesjes vol geplakt worden met stickers of beschreven worden met stift/pen.
-	Indien de iPad stuk gaat of er werkt iets niet; dienen de ouders dit eerst te melden
bij juf Wendy of meester Martijn. Het is niet de bedoeling dat ouders zelf initiatief
nemen en naar een reparatieservice toe gaan. Juf Wendy of meester Martijn bekijkt
wat er aan de hand is en neemt een beslissing wat er dient te gebeuren. Juf Wendy of
meester Martijn informeert de ouders wat een eventuele vervolgactie kan zijn.
-	Alle incidenten m.b.t. de iPad (apparaat), beschermhoesje, scratchtopper, oplader
en het gebruik van de iPad (apps, websites, mail enz.) worden genoteerd in het
programma Zuludesk.
-

Het is niet toegestaan om in te loggen met een eigen Apple-ID.

Binnenkomst
Niveaugroepen 1 + 2:
Belangrijke regels tijdens inloop van 8:20 uur tot 8:25 uur en
van 12:50 tot 12:55 uur:
Om de zelfstandigheid te bevorderen en de rust en het overzicht in de groepen te
behouden, is het de bedoeling dat u het wegbrengen tot in de klas afbouwt naarmate
uw kind ouder wordt.
Als uw kind pas op school is, is het logisch om even mee naar binnen te lopen. Later kunt
u bv. een paar keer per week meegaan en het geleidelijk aan afbouwen door afscheid
te nemen bij de hoofdingang. U voelt zelf wel aan wat uw kind aankan. Het is goed voor
hun gevoel van autonomie als ze alleen de klas in leren gaan op den duur.
Wij vragen u met de volgende zaken rekening te houden:
- De kinderen van de niveaugroepen 1 en 2 gebruiken de hoofdingang.
-	Om het overzichtelijk te houden vragen wij u om de kinderwagens e.d. in de gang te
parkeren.
-	Wij vragen u niet langer dan een paar minuten in de groep te blijven. Uiterlijk 08:25
uur en 12:55 uur de groep weer te verlaten zodat de leerkracht om 08:30 uur en
13:00 uur kan starten met de les.
-	Bent u later dan 08:25 uur en 12:55 uur dan moet u uw kind afzetten aan de deur bij
de conciërge, hij zal uw kind naar de groep brengen.
-	Ouders die ook op de peuterspeelzaal een kind hebben worden verzocht om ook
deze regels na te leven.
De leerkracht heeft tijdens het binnenkomen alle aandacht nodig voor de kinderen. Als u
iets wilt bespreken dan verzoeken wij u een afspraak te maken.
Niveaugroepen 3 t/m 8:
In de groepen 3 t/m 8 komen de leerlingen zelfstandig naar de klas. Zij komen naar
binnen via de zij ingang. Willen ouders iets zeggen tegen de leerkracht dan kan dat via
de mail of telefonisch na schooltijd. Alle leerlingen zijn om 08.25 uur en om 12.55 uur in
de klas zodat om 08.30 uur en om 13.00 uur de lessen meteen kunnen beginnen.

Gymles
Als Gezonde School vinden wij bewegingsonderwijs heel belangrijk. De niveaugroepen
3 t/m 8 krijgen 2x per week les van een vakleerkracht hierbij wordt gebruik gemaakt van
de methode ‘Basislessen’. De niveaugroepen 1 en 2 krijgen les van hun eigen coach en er
wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Basislessen in het speellokaal’. Deze methodes
vormen een doorlopende leerlijn voor de niveaugroepen 1 t/m 8.
Afspraken gymles niveaugroep 1 + 2:
Gymschoentjes met klittenband voorzien van naam. Deze blijven op school.
Niveaugroep 3-8:
Gymkleding:
- Een (aparte) gymtas met daarin de gymkleding: gymschoenen, broekje en t-shirt.
Veiligheid:
-	Sieraden (lange oorbellen, kettingen, ringen, armbanden, horloges) worden niet
gedragen tijdens de gymles. Deze kunnen voordat de les begint in een kast worden
gelegd, zodat deze veilig worden bewaard. Op het einde van de les kan elke leerling
zijn/haar sierraden weer pakken.
-	Het dragen van een bril is op eigen risico. Indien de bril wordt afgezet, kan deze ook
in de kast worden gelegd tijdens de gymles.
-	Lange haren dienen tijdens de gymles vast gemaakt te worden.
-	Indien een leerling deodorant gebruikt dan moet dit een roller zijn en geen spuitbus.
Hygiëne:
De gymkleren gaan mee naar huis na elke gymles. In de gymles wordt gecheckt of de
kinderen de gymkleding dragen. Wanneer een kind regelmatig geen gymkleding heeft,
zullen we dit met ouders bespreken tijdens bijv. een IOP-gesprek.
Voor meer info over bovenstaande kunt u terecht bij onze
coördinator Sport & Gezondheid

Gezonde school en voedingsbeleid
Wij vinden het erg belangrijk dat er gezond wordt gegeten en dat er voldoende water
wordt gedronken. Hierover hebben wij, in samenspraak met onze MR, een voedings- en
traktatiebeleid opgesteld.
Het voedingsbeleid geeft u richtlijnen die we als school hanteren met betrekking tot:
- De gezonde pauzehap
- De drank op school
- De lunch tijdens het overblijven (TSO)
- Verjaardagen van kinderen op school
- Bijzondere vieringen
De nieuwe voedingsregels op school zijn opgesteld volgens de richtlijnen van het
voedingscentrum.
De gezonde pauzehap
Een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. Het moet niet te groot zijn en niet
te veel calorieën bevatten. Let op de algemene voedingsregels van de schijf van vijf: eet
gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente en fruit en ga
veilig met voedsel om. De schijf van vijf is te vinden via: https://www.voedingscentrum.
nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx

Nederland behoort tot de top van de wereld op het gebied van kraanwaterkwaliteit.
Voordat kraanwater uit de kraan stroomt, is het gezuiverd met de modernste technieken.
Kraanwater bevat mineralen die ons lichaam nodig heeft en is de goedkoopste
dorstlesser. En het mooiste: het is overal beschikbaar. Basisschoolkinderen hebben elke
dag zo’n liter vocht nodig.
Wist u dat het belangrijk is dat kinderen ook tijdens schooltijd voldoende drinken?
Ze kunnen zich namelijk beter concentreren wanneer zij genoeg drinken. Fijn voor
de kinderen én goed voor de schoolprestaties. Dit zijn goede redenen waarom we er
als school voor gekozen hebben om vanaf schooljaar 2017-2018 over te stappen op
kraanwater als drinken op school. Alle kinderen krijgen van school een persoonlijke
bidon die aan de kraan gevuld kan worden.
De lunch tijdens het overblijven (TSO)
Voor het overblijven gelden dezelfde regels qua drank en er moet in ieder geval brood
worden meegegeven, bij voorkeur volkorenbrood of anders bruinbrood (als afwisseling
mag een mueslibol of knäckebröd meegegeven worden), besmeerd met halvarine en
vooral niet te vet beleg (ideeën voor broodbeleg: 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met
minder zout, ei, hüttenkäse, light zuivelspread, notenpasta zonder toegevoegd zout
of suiker, pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker). Er mag geen snoep of koeken
worden meegegeven. Al het afval wat er overblijft van meegenomen eten gaat weer mee
naar huis.

Geschikte pauzehappen zijn:
-	(Volkoren)biscuit, zoals 1 Evergreen of 1 Sultana. (Niet een heel pakje!)
-	Fruit, zoals een mandarijn, banaan, appel, peer, meloen, pruim, kiwi of druiven
-	1 rijst- of meergranenwafel
-	Ontbijtkoek (naturel)
-	Mini-krentenbol
-	Eierkoek
-	Soepstengel

Verjaardagen van kinderen op school
Als school vinden we het heel belangrijk om de verjaardag van kinderen te vieren. Hierbij
moet het kind centraal staan en niet een traktatie (hoeveelheid of het geldbedrag). Dit
heeft ons doen besluiten het trakteren door jarigen volledig af te schaffen. Hiervoor in
de plaats zullen we kinderen zelf in het zonnetje zetten, zodat deze mooie dag zeker niet
onopgemerkt voorbij zal gaan. Op de verjaardag van het kind, mag hij/zij de verjaardag
vieren in de klas. Er wordt dan gezongen en alle kinderen kunnen de jarige feliciteren. Op
deze manier staat het kind centraal tijdens zijn/haar verjaardag. Traktaties voor en door
leerkrachten vallen ook onder dit beleid.

De drank op school
Het lijkt voor ouders zo gemakkelijk, om pakjes drinken of frisdrank mee te geven
naar school. Maar deze vriendelijk ogende drankjes voor kinderen zijn goed voor een
suikerinname van gemiddeld 6 kilo per kind per jaar. Terwijl er iets bestaat wat veel
makkelijker, gezonder én goedkoper is: Drinkwater uit de kraan! Als water drinken op
school de norm zou zijn, zal dat enorm bijdragen aan gezond gewicht onder leerlingen.

Bijzondere vieringen
Voor bijzondere vieringen maken wij een uitzondering wat betreft ons gezonde
voedingsbeleid. Het gaat om de volgende vieringen: Nieuwjaarsborrel,
Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Moederdag/Vaderdag, Schoolreis,
Schoolkamp (groep 8), laatste schooldag. Tijdens deze vieringen wordt er door de
ouderwerkgroep (OWG) van onze school een traktatie verzorgd.
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Eerste schooldag
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september 2020
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Prinsjesdag
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Week tegen het pesten
Kijkmiddagen
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MR-OWG vergadering
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Kijkmiddagen
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Kijkmiddagen
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Start Kinderboekenweek
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Kijkmiddagen

oktober 2020
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STUDIEDAG
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Informatie avond PO-VO

19
Herfstvakantie
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Herfstvakantie
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MR-OWG vergadering
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Halloween

november 2020
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MR-OWG vergadering
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december 2020
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STUDIEDAG
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Kerstviering van 18.00u tot 20.00u

21
Kerstvakantie
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Kerstvakantie
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Kerstvakantie

29
Kerstvakantie
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23
Kerstvakantie

30
Kerstvakantie

24
Kerstvakantie

Continurooster tot 14.00u voor de
bovenbouw

25
Kerstvakantie
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Kerstvakantie

Kerstvakantie

januari 2021
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MR-OWG vergadering
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Start week van het vergeten kind
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februari 2021

1

DI

2

WO

3
STUDIEDAG

8

9

10

DO

4

VR

ZA

15
Carnavalsvakantie

22

16
Carnavalsvakantie

23

Deze week definitieve adviesgesprekken
niveaugroep 8
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17
Carnavalsvakantie

24

ZO

5

6

7			

12

13

14			

Leerlingenraad

11

Valentijnsdag

Continurooster tot 13.00u
Carnavalsviering

WEEK 9

WEEK 8

WEEK 7

WEEK 6

WEEK 5

MA

18
Carnavalsvakantie

25

19

20

21			

27

28		

Carnavalsvakantie

26

maart 2021

WEEK 13

WEEK 12

WEEK 11

WEEK 10

WEEK 9

MA

1
Nationale complimentendag
Kijkochtenden

8

DI

2
Kijkochtenden

WO

3
Kijkochtenden

DO

4
Kijkochtenden
MR-OWG vergadering
Leerlingenraad

VR

5

ZA

ZO

6

7			

Kijkochtenden

9

10

11

12

13

14			

16

17

18

19

20

21			

23

24

25

26

27

28			

Periode IOP 2

15
Week van de Lentekriebels

22
Week van het geld

29

Nationale Grote Rekendag

30
STUDIEDAG
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31
Theoretisch verkeersexamen
niveaugroep 7

Zomertijd

april 2021

WEEK 17

WEEK 16

WEEK 15

WEEK 14

WEEK 13

MA

DI

WO

DO

			1

VR

ZA

ZO

2

3

4			

Paasviering
Leerlingenraad

5

6

7

8

9

10

11			

13

14

15

16

17

18			

21

22

23

24

25			

Paasmaandag

12
Start Ramadan

19

MR-OWG vergadering

20

Koningsspelen

26
AMN Aansluiting niveaugroep 7
AMN Eindtoets niveaugroep 8

27
Koningsdag

IKC De Geluksvogel | Balijeweg 101 | 6222 BE Maastricht | 043 - 363 20 65

28
AMN Aansluiting niveaugroep 7
AMN Eindtoets niveaugroep 8

29
AMN Aansluiting niveaugroep 7
AMN Eindtoets niveaugroep 8

30
Continurooster tot 14.00u voor de
bovenbouw

mei 2021

WEEK 22

WEEK 21

WEEK 20

WEEK 19

WEEK 18

MA

3
Meivakantie

10
Meivakantie

DI

4
Meivakantie

11
Meivakantie

WO

5
Meivakantie

12
Meivakantie

DO

6
Meivakantie

13
Communie
Hemelvaart
Meivakantie

VR

7

ZA

8

Meivakantie

14

ZO

9			
Moederdag

15

16			

Meivakantie

17

18

19

20

21

22

23			

24

25

26

27

28

29

30			

Pinkstermaandag

31
Praktisch verkeersexamen
niveaugroep 7
Kijkmiddagen
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juni 2021

MA

1

WEEK 22
WEEK 23
WEEK 24
WEEK 25
WEEK 26

DI

WO

2

Kijkmiddagen

7

DO

3
Kijkmiddagen
MR-OWG vergadering
Leerlingenraad

VR

4

ZA

ZO

5

6			

Kijkmiddagen

8

9

10

11

12

13			

15

16

17

18

19

20			

Schoolfotograaf

14

Vaderdag

STUDIEDAG

21

22

23

28

29

30
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24

25

26

27			

juli 2021

WEEK 30

WEEK 29

WEEK 28

WEEK 27

WEEK 26

MA

DI

WO

DO

			1

VR

ZA

ZO

2

3

4			

Leerlingenraad

5
Periode IOP 3
Deze week voorlopige adviesgesprekken
niveaugroep 7

12

6

7

8

9

10

11			

14

15

16

17

18			

24

25			

MR-OWG vergadering

13

Schoolkamp niveaugroep 8

19

20

Schoolreisje

26
Zomervakantie

21

Schoolkamp niveaugroep 8

22

Zomervakantie
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28
Zomervakantie

23
Laatste schooldag tot 12.00u

Musical niveaugroep 8

27

Schoolkamp niveaugroep 8

29
Zomervakantie

30
Zomervakantie

31

BELANGRIJK OP IKC DE GELUKSVOGEL
Verzuim
Is het verzuim van uw kind te voorzien,
laat dit de school tijdig weten via SchouderCom.
Is uw kind ziek? Meld uw kind dan ziek via SchouderCom.
De school is verlicht alle afwezigheid van leerlingen te registreren en wordt hierop ook
gecontroleerd.
Alle afwezigheid zonder afmelding zal worden geregistreerd
als ongeoorloofd verzuim.
Afspraak maken
Wilt u de directie of een leerkracht spreken, maak dan even een afspraak via
SchouderCom. Anders kan het voorkomen dat u voor niets komt omdat degene die u
wilt spreken onderwijs verzorgt of al een andere afspraak heeft.
Verkeersveiligheid
Wij vragen ouders nadrukkelijk, om veiligheidsredenen, zo min mogelijk met de auto
naar school te komen. Voor school is een ‘kiss and ride’ zone, gebruik deze hier ook
enkel voor om de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u aan de conciërge afgeven. Wij bewaren gevonden
spullen een bepaalde tijd. Voor de spullen die na een aantal maanden nog niet zijn
opgehaald, wordt na verloop van tijd een andere bestemming gezocht.
Roken
In onze school, ook op het schoolplein, geldt een algemeen rookverbod.
Kostbaarheden
De school is niet aansprakelijk voor schade aan- of vermissing van kostbaarheden,
juwelen, horloges en mobiele telefoons etc. die door kinderen meegebracht of
gedragen worden. Het is immers niet nodig deze dure spullen mee naar school te
nemen. Ook voor spullen die onder schooltijd in jassen en gangen achtergelaten
worden, zijn wij niet aansprakelijk.
Dieren
Op het schoolplein en in het schoolgebouw worden geen dieren toegelaten.
Kwijt of stuk?
Altijd vervelend en niet voor rekening van de school. Laat daarom dure en kostbare
spullen thuis of geef ze aan de leerkracht.

Wettelijke aansprakelijkheid
Leerkrachten, overblijfouders en hulpouders zijn via school verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid.
Fietsen
Soms is het noodzakelijk om met de fiets naar school te komen. Bedenk altijd dat de
school geen enkele verantwoording draagt voor diefstal of vernieling aan de fietsen.
Fietsen worden in de daarvoor bestemde fietsenstallingen geplaatst.
Ongevallenverzekering
Alle kinderen zijn tegen het basistarief verzekerd voor ongevallen, van een uur voor
schooltijd tot een uur na schooltijd. Zodoende is uw kind ook verzekerd bij excursies,
schoolreisjes.
GSM gebruik
Alleen als u het als ouders noodzakelijk vindt dat uw kind een gsm mee naar school
neemt en na overleg met school is dit toegestaan. Tijdens schooluren wordt de GSM
uitgezet en ingeleverd bij de leerkracht, die de telefoon zal bewaren. Na schooltijd
wordt de GSM opgehaald. Ook tijdens het overblijven is het gebruik van de GSM niet
toegestaan. De school is telefonisch bereikbaar.
Kriebelbrigade
Zoals elke school heeft ook deze school wel eens te maken met hoofdluis. Na elke
vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Ouders van kinderen
waarbij (mogelijk) hoofdluis wordt geconstateerd worden hierover geïnformeerd en
verzocht hun kinderen te behandelen.
Twee weken volgend op de controle wordt een nacontrole gehouden. Ouders die
zelf hoofdluis constateren bij hun kind worden dringend verzocht dit aan de school
kenbaar te maken.
Zo hopen wij samen met de ouders het verschijnsel hoofdluis onder controle
te kunnen houden. Er wordt natuurlijk in alle gevallen waarbij hoofdluis wordt
geconstateerd zeer discreet te werk gegaan.
Kleding
We gaan ervan uit dat uw kind netjes gekleed de school bezoekt. Strand- of
badkleding horen dan ook niet in school gedragen te worden. Sjaals en petten blijven
aan de kapstok. Zeker in de midden- en de bovenbouw doen wij een beroep op u om
de kinderen dusdanig te kleden, dat dit niet als uitdagend en aanstootgevend kan
worden opgevat. In de midden- en bovenbouw accepteren wij dan ook geen blote
ruggen en zogenaamde naveltruitjes.

COMMUNICATIE

ONZE COMMUNICATIEMIDDELEN

Wat is SchouderCom?
SchouderCom is het communicatieplatform waarmee alle scholen van de stichting
Mosalira werken. Dit communicatieplatform is ons hoofdcommunicatiemiddel. Het is
een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen school en
ouders.
- SchouderCom staat voor School- en Ouder Communicatie;
- Alle schoolcommunicatie staat hier overzichtelijk bij elkaar;
- 	Een applicatie die gedownload kan worden op uw smartphone of tablet (app-store &
google playstore), maar ook gebruikt kan worden op uw computer;
-	Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken.
U kunt zelf in SchouderCom bepalen voor wie uw gegevens inzichtelijk zijn.
SchouderCom zal uw gegevens nimmer aan andere partijen verstrekken.

De schoolgids: de actuele schoolgids vindt u op onze website en op www.
scholenopdekaart.nl

Hoe kunt u een account aanmaken?
1.	U ontvangt van SchouderCom een uitnodigingsmail in uw mailbox. Mocht u deze
niet hebben ontvangen, meldt u dan bij juf Sanne.
2.	In de mail staat een link. Als u daarop klikt, kunt u een gebruikersnaam en een
wachtwoord aan maken;
3.	Geef aan van welk(e) kind (-eren) u de ouder / verzorger bent;
4.	Vul uw persoonlijke gegevens in bij Mijn gegevens en geef aan wie deze mogen
inzien: vervolgens opslaan;
5.	Klik op Bewerken onder uw kind of partner om de gegevens van uw gezinsleden aan
te vullen.
6.	Als u de app van SchouderCom downloadt op uw smartphone of tablet, kunt u
inloggen met uw aangemaakte account. Onderdelen als Postvak, Agenda, Blogs,
Nieuws, worden in de vorm van tegeltjes weergegeven.
7.	Meer informatie kunt u vinden op www.SchouderCom.nl.
Wilt u iets vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter, dan kunt u een bericht
sturen via ‘SchouderCom’. Hebt u een vraag voor de directie van school dan kunt u via
‘SchouderCom’ een bericht sturen naar de directie. Berichten van leerkrachten over
klassenactiviteiten worden verstuurd via ‘SchouderCom’, alsook de berichten die aan
alle ouders van onze school gericht zijn. Ook maken we gebruik van de gespreksplanner
om oudergesprekken in te plannen. Drie keer per jaar wordt de gespreksplanner door
leerkrachten geactiveerd. U krijgt een melding wanneer u zich kunt inschrijven. Het
tijdstip dat u kiest wordt meteen vastgelegd

De schoolkalender: de schoolkalender krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar
aangereikt. Hierin staan alle belangrijke data van school en wat algemene gegevens.
Website MosaLira: MosaLira heeft een eigen website waarop ouders belangrijke
informatie over het schoolbestuur maar ook van de afzonderlijke scholen kunnen
terugvinden. Via www.mosalira.nl kunt u alle informatie opzoeken op deze speciale site.
Website IKC De Geluksvogel: via de link www.ikc-degeluksvogel.nl komt u rechtstreeks
op onze website. Op onze website staat actuele informatie, samenstelling team, notulen
van de MR en OWG vergaderingen.
Facebook: ook heeft onze school een facebook account. De facebookpagina kunt u
“liken”. Zo houden wij onze ouders wekelijks op de hoogte van de ins en outs. Voor
Facebook is de zoekterm “Integraal Kind Centrum De Geluksvogel”.
Informatieavonden: in de schoolkalender kunt u zien wanneer er informatieavonden
zijn. We stellen het zeer op prijs als u bij deze avonden aanwezig kunt zijn. Ook kan het
zijn dat wij gedurende het schooljaar een ouderavond extra inplannen omdat er zaken
spelen, bijvoorbeeld social media. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld middels de
nieuwsbrief, SchouderCom en/of social media.
Huisbezoeken: in de niveaugroepen 1 en 2 worden jaarlijks huisbezoeken afgenomen
door de coaches. Ook dan kan er informatie betreffende de ontwikkeling van uw kind en/
of organisatorische zaken besproken worden.
Individuele ontwikkelplan gesprekken (IOP gesprekken): een aantal keer per
jaar wordt u uitgenodigd om op gesprek te komen. Dit kan n.a.v. een uitslag van een
onderzoek zijn, bespreking van het Individueel Ontwikkelplan, de uitslag van de
eindtoets e.d. Omdat het gaat om de ontwikkeling van uw kind, is het belangrijk dat uw
kind ook aanwezig is bij deze gesprekken.
Kijkochtenden en kijkmiddagen: tijdens een kijkochtend/middag kunnen de ouders
bij hun kind in de groep een kijkje nemen. De vakspecialist/coach laat dan iets zien van
nieuwe onderwijsontwikkelingen, zaken waar we mee bezig zijn.

SchouderCom: het informeren van ouders is één van de belangrijkste taken die school
heeft. Door de inzet van SchouderCom, het communicatieplatform, wordt dit proces
vergemakkelijkt, waardoor uw ouders betrokken blijven, de ouderbetrokkenheid stijgt,
contact blijft laagdrempelig en het wordt makkelijker voor ouders om up-to-date te
blijven. We maken o.a. gebruik van:
- Berichten
- Blogs
- Nieuwsberichten
Plannen van oudergesprekken/IOP gesprekken: de uitnodiging hiervoor ontvangt u
ook via SchouderCom. Om gebruik te maken van SchouderCom dient u uw e-mailadres
door te geven aan onze administratie. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om de
informatie digitaal te halen, dan kunt u dit melden bij de coach van uw zoon of dochter.
Meer informatie ons ouderportaal kunt u vinden op: https://www.mosalira.nl/portalvervolgpagina/ouder-kind

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage en deze bijdrage is bestemd voor extra
activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. Het aannemen
van een leerling is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Onze
ouderbijdrage is gesplitst in twee delen:
1.	Een vast bedrag van € 15 voor alle activiteiten en vieringen. Indien een leerling na 1
januari 2020 instroomt geldt een bedrag van € 7,50.
2.	Een vast bedrag van € 10 voor het schoolreisje.
In de maand september ontvangt u via SchouderCom een betalingsverzoek voor het
totaalbedrag van €25,-.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming in deze kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Wijkservicepunt in uw wijk: Wijkservicepunt Nazareth/Limmel: Kasteel Schaloenstraat
54, Maastricht. U kunt ook terecht bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Maastricht &
Heuvelland richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ op het voorkómen
van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Naar
schatting betreft het in onze regio op dit moment circa 5000 kinderen in de leeftijd van
4 tot 18 jaar. De verregaande bezuinigingen op sociaal vlak als gevolg van de financiële
crisis zullen dit toch al zorgwekkende aantal met misschien wel 10% per jaar doen
groeien. http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
Hebt u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u terecht bij de MR of de directie van
onze basisschool.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Wat is voor ons Tussenschoolse opvang?
Voorop staat dat kinderen moeten kunnen eten, drinken en spelen in een ontspannen
sfeer. Het is tenslotte hun vrije tijd, al zijn er natuurlijk wel afspraken. We werken zo
veel mogelijk leeftijdsgericht. Overblijven moet niet alleen leuk zijn voor jongere
kinderen, ook oudere kinderen moeten met plezier komen. Spelmateriaal, afspraken en
verantwoordelijkheden sluiten aan op de leeftijd van uw kind(eren).
Waar wordt uw kind opgevangen?
De kinderen blijven over in de school. Soms in algemene ruimten, maar vaak ook in
klaslokalen. In deze ruimten eten en drinken de kinderen. Bij slecht weer mogen de
kinderen onder andere spelletjes spelen, knutselen, tekenen of aan de computer. Soms
kunnen we voor die activiteiten ook terecht in de gymzaal van de school. Bij goed weer
gaan de kinderen na het eten lekker naar buiten.
Wie passen er op uw kind?
IKC De Geluksvogel heeft een vaste ploeg met vrijwillige overblijfkrachten, die de
kinderen tussen de middag begeleiden bij de tussenschoolse opvang. Deze staan onder
begeleiding van een TSO-coördinator. Zij is ook het aanspreekpunt in verband met de
tussenschoolse opvang en tevens ook de contactpersoon voor ouders en leerlingen
richting de directie en het team. Onze overblijfkrachten gaan graag met kinderen om
en kunnen plezier met ze maken. Als het nodig is weten ze ook hoe ze duidelijk en
corrigerend kunnen optreden.

Betalingen
U kunt ervoor kiezen om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school
te laten overblijven. In de ouderportal-app SchouderCom kunt u aangeven op welke
dagen u hier gebruik van wil maken. Kinderen die overblijven nemen hun eigen brood
in een trommeltje en drinken in een drinkbeker mee. De kosten voor het overblijven
bedragen € 1,50 per keer. In SchouderCom wordt maandelijks een berekening gemaakt
hoeveel keer uw kind gebruik heeft gemaakt van de TSO en wat u hiervoor moet betalen.
Aan het eind van de maand ontvangt u dan van ons een betalingsverzoek. Aan het eind
van de maand ontvangt u dan van ons een betalingsverzoek. Indien het overblijven niet
betaald wordt, wordt uw kind uitgesloten van het overblijven totdat het betaalverzoek
is voldaan. Indien een ouder twee maanden achter elkaar te laat betaalt, wordt het kind
voor de rest van het jaar uitgesloten voor de TSO.
Meer informatie over de TSO? Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen juf
Sanne Bastings-Creuëls: s.creuels@mosalira.nl.
Tegemoetkoming kosten
Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
van Stichting Leergeld. Folders over deze Stichting zijn verkrijgbaar aan de balie bij de
hoofdingang.

