NIEUWSBRIEF
vrijdag 19 april 2019

Agenda
● 22 april t/m 3 mei meivakantie
● 30 en 31 mei vrij ivm hemelvaart.
● 7 juni, studiedag onderbouw
groepen 1 en 2 vrij

●
●
●
●
●

10 juni vrij ivm pinksteren
25 juni, studiedag alle kinderen vrij
1-2-3 juli kamp groep 8
16 juli afscheid groep 8
19 juli laatste schooldag

Inspraakavond
We hebben een leuke periode achter de rug!
Afsluiting van de cultuurweek, koningsspelen,
paasontbijt. Het was een succes!
Bedankt ook voor uw komst op de
informatieochtend over de Cito toetsen en de
inspraakavond over het schoolplan. Het is fijn om
te kunnen samenwerken, om zodoende de school
nog beter te maken!
Nu kunnen we eerst 2 weken lekker genieten van
het zonnetje en ons vervolgens klaarmaken voor
de laatste periode tot de zomervakantie.
In juni vindt er nog een laatste ronde Cito toetsen
plaats, daarna ontvangt u het rapport van uw kind
en vinden er weer gesprekken plaats.
Wij zullen de komende periode gaan puzzelen op
de groepsindeling van volgend schooljaar.
In juli zullen we laten weten hoe het plaatje er uit
zal gaan zien.
Let op! De datum voor de zomervakantie staat
verkeerd in de jaarkalender.
De zomervakantie start 20 juli t/m 1 september.
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Vorige week maandag vond er een inspraakavond
plaats waar ouders hun input konden geven voor de
toekomstplannen voor Jules Verne.
Tijdens de studiedag van afgelopen dinsdag hebben
we de input verwerkt in ons schoolplan.
Binnenkort wordt dit schoolplan voorgelegd aan de
MR. Zij zullen het plan goed doorlezen, van feedback
voorzien en uiteindelijk goedkeuren voor de komende
4 jaar. Wilt u dus meer inzicht in het schoolplan, of
nog extra input leveren, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met de MR. Dat kan via mailadres:
mr@obsjulesverneutrecht.nl
Nieuwbouw
De nieuwbouw krijgt gestaag vorm. Er wordt een
school neergezet voor 9 groepen op 2 verdiepingen.
Het schoolplein wordt een stuk groter dan het nu is!
7 juni organiseren we een informatieochtend, waar we
de voorlopige plannen laten zien en waar u uw input
kan leveren voor het nieuwe schoolgebouw.
Wees van harte welkom!
Rond de kerstvakantie zullen we hoogstwaarschijnlijk
verhuizen naar de noodlocatie op de Opzomerstraat.
Vermoedelijk blijven we daar 1,5 jaar zitten, terwijl het
nieuwe schoolgebouw wordt neergezet.
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Ouders gezocht voor de OR.
Op een basisschool worden vaak veel leuke
activiteiten gedaan. Denk hierbij aan Paasbrunch,
kerstdiner, Koningsspelen, uitstapjes etc. Deze
activiteiten vergen veel voorbereiding en
begeleiding.
Voor kinderen is het natuurlijk geweldig als deze
activiteiten georganiseerd worden en als de school
er bijvoorbeeld mooi uitziet tijdens de feestdagen.
Omdat ik uit ervaring weet dat leerkrachten daar
simpelweg gewoon niet altijd tijd voor hebben, ken
ik het belang van een ouderraad!
Ik twijfelde zelf altijd om me voor een ouderraad op
te geven. Als alleenstaande werkende moeder, heb
ik niet altijd tijd om overal aan deel te nemen. Ik
voelde mij, bij voorbaat, bezwaard omdat ik niet
aan alles zou kunnen deelnemen. En gaf mij
daarom niet op. Gelukkig hebben we op de Jules
Verne een heel gezellige ouderraad met een
"schouders eronder" mentaliteit. Ook zijn we heel
begripvol naar elkaar toe. Kan je een keer niet?
Geen probleem! We zijn al blij dat er hulp is! Elke
hulp is meegenomen.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die
ons een handje kunnen helpen in de ouderraad.
We komen gemiddeld eens per 6 weken samen
voor een vergadering. En we bereiden sommige
activiteiten voor en begeleiden deze.
Vindt u het ook belangrijk dat deze leuke
activiteiten blijven doorgaan op school? Bent u
enthousiast en voor meer dan de helft
beschikbaar? Geeft u zich dan op bij Juf Joyce van
groep 1.

Beste ouders,
Met dank aan de ouderraad en alle hulpouders
hebben we er dit jaar weer voor gezorgd dat de
Koningsspelen een succes waren. Waar de
ouderraad veel heeft betekend in het voorbereiden en
de spelletjes op het schoolplein, hebben de
hulpouders verschillende groepjes begeleid op de
velden van DHSC. Zonder jullie was het niet zo’n
succes geweest als dat het was.
Nogmaals dank voor jullie inzet!

Ik kijk uit naar uw aanmelding!
Groetjes Deborah Küchler ( moeder van Nikki
groep 4 en Bobbi groep 1)
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Groep 2

Groep 3

Groep 2 werkt al een aantal weken aan het thema
lente en pasen. Daarbij hoorde ook een uitstapje.
We zijn naar de tuintjes in Zuilen geweest en

In groep 3 maken de kinderen grote sprongen met
lezen. We lezen nu naast de leesboeken die horen bij
de methode ook strips, informatie boeken,

NIEUWSBRIEF
vrijdag 19 april 2019

hebben daar insecten gezocht, bomen omarmd, de
natuur in ons opgenomen en zaadjes in de grond
gestopt. Het was een heerlijke ochtend met
prachtig weer en veel ouderhulp. Een heel
geslaagd uitje!

Groep 8
Spannende tijd met veel bijzondere momenten:
Alle leerlingen van groep 8 zijn aangenomen op
hun middelbare school. Voor sommige was het
extra spannend, omdat zij eerst waren uitgeloot.
Vier kinderen moesten op zoek naar een nieuwe
school, maar gelukkig komt altijd alles goed.
Groep 8 maakt zich nu klaar voor de cito toets
(Route 8). Deze toets nemen we de dinsdag na de
vakantie digitaal af.
De route 8 toets bevestigt, als het goed is het
niveau waarop de leerlingen zijn ingeschreven.
Als dat achter de rug is kunnen we ons gaan
richten op het afscheid. De laatste periode gaan we
op kamp naar Voorthuizen, naar Nemo & Anne
Frank en nog naar Fort de Bilt. Voor Fort de Bilt en
Anne Frank hebben we trouwens nog hulpouders
nodig (deze loten we wanneer er meer ouders
willen).
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themaboeken en de Kids week. Het is super leuk om
te zien hoeveel ze geleerd hebben!
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Ons onderwijs zal de komende tijd in de middag
voornamelijk gericht zijn op de eindmusical. Daar
kunnen we de creativiteit van ouders goed
gebruiken, omdat we de musical helemaal zelf
maken.
Of te wel een gezellige periode met een lach en
met een traan.

De kinderen van groep 6 hebben de afgelopen weken
heel hard gewerkt aan hun graffititekeningen.
Ze zijn prachtig geworden!
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