
 

Voorwoord  
 

Wanneer ik rondloop door de school en een kijkje neem in de groepen, dan voel ik mij trots! 
Er heerst rust in de school en ik zie een grote betrokkenheid bij de kinderen. Ze zijn na de 
vakantie ook weer toe aan regelmaat en leren. Ook wij zijn dit schooljaar van start gegaan 
met twee studiedagen om de wijze waarop we lessen geven te verbeteren. Dit doen we 
door het toepassen van de laatste wetenschappelijke inzichten over hoe je kennis het beste 
kunt overdragen. Tijdens die studiedagen zie ik een heel enthousiast en gedreven team 
mensen samen werken en samen leren. Het verbeteronderwerp is begrijpend lezen. De 
kunst is om de kinderen betrokken te krijgen bij hun eigen leerproces. 'Uitdagen tot leren is 
uitdagen tot leven.'  We willen jullie als ouders ook uitdagen om samen met ons de 
kinderen enthousiast en betrokken te krijgen bij lezen en bij het vergroten van de kennis 
van de wereld. Elk kind heeft behoefte aan relatie, competentie en autonomie (Luc Stevens) 
Het eerste fundament van opvoeden en leren is aandacht. Door aandacht bouw je elke dag 
weer aan de relatie. Vanuit de veiligheid van de relatie komt het kind tot leren en kan het 
zijn competentie vergroten. Voelen dat je iets zelf kunt geeft het kind een gevoel van 
autonomie. 'Ik kan het zelf en ik wil het zelf doen!' Wat kun je als ouder doen om je kind te 
helpen? 
 

 Samen lezen 

 Voorlezen 

 Praten over wat je gelezen hebt 

 Gesprekjes over de wereld om ons heen (stel open vragen) 

 Ga iedere week mee naar de bibliotheek (wat leest mijn kind graag) 

 Kijk naar goede taalrijke kinderprogramma's, ook al vinden ze het in eerste 
instantie saai)  

 

Wij rekenen op jullie ondersteuning, want kinderen iets leren en opvoeden is de 
gezamenlijke taak van ouders en school. Doet u mee? 
 

Marcia van Roo - Schoolleider 
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Voor de agenda  
 

2 t/m 15 oktober  Kinderboekenweek 
5 oktober   Dag van de leraar 
8 oktober   juf Marcia afwezig i.v.m. studiedag KSU 
17 oktober   Speelgoedmiddag groep 1/2  
18 oktober   Herfstwandeling groep 1, 2 en 3 
19 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 
31 oktober   Rondleiding nieuwe ouders 
7 + 8 november   juf Kimberly afwezig i.v.m. studiedagen IB 
8 november   Nationaal Schoolontbijt en meester & juffen dag 
14 november   Studiedag personeel, alle kinderen vrij  
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Deze maand zijn jarig: 
 

10  Salim Sserwadda   groep 6 
11  Abderrahim Azdad   groep 2 
15 juf Kimberly M   personeel 
20  Meryem Talhaoui   groep 5 
23 meester Geert   personeel 
23  Meja Nijkamp    groep 4 
24 meester Wouter  personeel 
28 meester Don   personeel 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Ouderavond  
 
Op de afgelopen ouderavond hebben we het gehad over het belang van lezen en voorlezen. Ook de rijke 
taalomgeving is besproken. Door samen te lezen, door voorlezen en door het gesprek met uw kind wordt de 
woordenschat in belangrijke mate vergroot. Een goede woordenschat betekent dat uw kind teksten beter begrijpt. 
Het vak begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken op school. Ook telt het voor een groot deel mee voor het 
niveau van het voortgezet onderwijs. Het leren van nieuwe woorden is iets waar u als ouder een heel grote invloed op 
kunt hebben. Samen lezen, spelen en gesprekjes begint al als kinderen nog baby's zijn en het loopt door totdat ze 
volwassen zijn. Misschien wilt u uw kennis van de Nederlandse taal ook vergroten? Kijk dan voor allerlei taalcursussen 
op de website van Taal doet mee. Hieronder ziet u alvast een greep uit wat zij allemaal te bieden hebben: 
 
Taal Doet Meer biedt in samenwerking met Het Begint met Taal een begeleidingstraject voor jongeren tussen de 16-
25 jaar bij de stap naar opleiding, stage of werk. Vrijwillige coaches gaan samen met jongeren aan de slag met taal- en 
communicatievaardigheden, empowerment en het uitbreiden van netwerk. Het doel van het project is de kansen van 
anderstalige jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. 
 
De Voorlees Express stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken 
lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om 
kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. 
 
In het digiTaalhuis Utrecht kunnen Utrechtse cursisten en vrijwilligers terecht met diverse taalvragen. Cursisten 
kunnen hier (digi-)taalvragen stellen en worden gestimuleerd hun basisvaardigheden te vergroten door zelfstandig of 
begeleid taal- en/of computerlessen te volgen. Daarbij worden ze praktisch op weg geholpen. Vrijwilligers kunnen in 
het digiTaalhuis terecht voor ondersteuning en de ontwikkeling van hun vaardigheden. 
 

Afstemmingsgesprekken  
 
Ook dit jaar voeren we weer een omgekeerd oudergesprek. 
Het is de bedoeling dat u als ouder(s), verzorger(s) iets 
vertelt over de talenten en interesses van uw kind. We 
vinden dit gesprek heel belangrijk, omdat u als ouder uw kind 
het beste kent. Met die informatie kunnen leerkrachten nog 
beter persoonlijke aandacht aan uw kind geven in de klas.  
In de bijlage vindt u een formulier waarin vragen staan die u 
kunnen helpen om over uw kind te vertellen. Tip: Lees de 
vragen van tevoren door, zodat u er alvast uw gedachten 
over kunt laten gaan. U krijgt nog een uitnodiging met daarin 
tijden om u in te schrijven voor het afstemmingsgesprek. De 
kinderen mogen natuurlijk ook mee! 
 
Start inschrijving gesprekken: Dinsdag 24 september om 
18:00 (vanaf dit moment kunt u via de uitnodiging van Social 
Schools een tijd plannen) Sluiting inschrijving: Woensdag 2 
oktober om 00:00  
 
 
 

Pauzesport  
 
In week 38 (16 september) tot en met week 42 (17 oktober) krijgen de kinderen in de middagpauze sport 
aangeboden op het schoolplein. Dit gebeurd in de reguliere middagpauze zoals de kinderen gewend zijn. 
 
Maandag tussen 12.00 – 13.15  meester Jorn 
Dinsdag tussen 12.00 – 13.00   juf Babette 
Donderdag tussen 12.00 – 13.00   meester Miquel 

 



 

EHBO – Project Heldin 
 
Project Heldin komt naar Utrecht 
 
Heldin is een project dat in afdeling Amsterdam gestart is en nu ook in Utrecht gaat beginnen. Heldin richt zich op 
vrouwen tussen de 25 en 50 jaar die willen leren om snel, daadkrachtig en vol zelfvertrouwen op een persoonlijke 
(nood)situatie te reageren.  
 
Wat houdt het project in? 
 
De vrouwen volgen bij het Rode Kruis een training met 6 bijeenkomsten. Zij leren praktische vaardigheden om 
(eerste) hulp te kunnen bieden en sociale vaardigheden die te maken hebben met het durven handelen (anderen 
durven aanspreken, hulp durven te vragen en zelf durven te helpen). 
 
Op de Wijzer aan de Vecht hebben alle geïnteresseerde vrouwen zich na het informatiemoment ingeschreven. Ze 
gaan de komende 6 weken met elkaar aan de slag. De sfeer zat er al goed in! 
 
 



 


