NIEUWSBRIEF
vrijdag 4 oktober 2019

Agenda:
• 2 oktober start
kinderboekenweek
• 14,15,16 oktober 100 jarig
jubileum
• 17,18 oktober studiedag alle
leerlingen vrij

•

19 t/m 27 oktober herfstvakantie

•

1 november ouderbijeenkomst
8:30 – 9:30 uur, leesonderwijs

Nieuwbouw:
Wat gaat de tijd snel! We zitten alweer
een maand op school!
Alle nieuwe leerkrachten en leerlingen
hebben inmiddels hun plek gevonden. De
regels en afspraken in de klas zijn
afgesproken, de startgesprekken hebben
plaatsgevonden. We zijn alweer goed op
gang.

Jubileum!! 100 jaar!
Komende maand vieren we dat de school
100 jaar bestaat. Het feest wordt 14
oktober geopend door de voorzitters van
ons schoolbestuur, daarna worden er 3
dagen van leuke activiteiten
georganiseerd.
Dinsdag 15 oktober werken de kinderen
met professionele begeleiding toe naar
een presentatie. Deze vindt om 14:00 uur
plaats op het schoolplein, komt u ook
kijken?
Woensdag staat er een leuk uitstapje op
het programma!

Het definitief ontwerp is gepresenteerd op de
ouderavond en er heeft een wijkpresentatie
plaats gevonden.
Komende periode richten we ons op de
inrichting van de binnenkant; waar komen de
stopcontacten, welke wc’s gaan we
aanschaffen, welk meubilair etc.
De komende studiedagen van het team,
zullen in het teken staan van het nieuwe
schoolgebouw en de mogelijkheden die dit
biedt om ons onderwijs anders en nog
effectiever in te richten.

Nb houdt u er rekening mee dat de
kinderen dinsdag en woensdag later uit
zijn.
BSO

Mediatoren

Vanaf 2020 zijn we voornemens samen te
werken met KMN kind en co en een BSO
aan te bieden in het schoolgebouw voor
kinderen van de OBS Jules Verne.
Momenteel wordt op de achtergrond alles
in werking gesteld om dit zo snel mogelijk

Eind vorig schooljaar mochten de leerlingen
uit groep 6 en 7 solliciteren naar een taak
voor mediator. Een flink aantal kinderen
hebben dit gedaan en samen met een
commissie is een selectie gemaakt uit de
brieven.
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op te kunnen starten. Het vraagt nogal
wat administratieve handelingen, voordat
we daadwerkelijk kunnen beginnen.
We streven ernaar voorjaar 2020 BSO te
kunnen aanbieden. Voor vragen over
aanmelding etc. kunt u terecht bij KMN
kind en co. https://www.kmnkindenco.nl/

Afgelopen weken hebben de gekozen
leerlingen een uitgebreide mediatietraining
gevolgd bij juf Hanneke. En voor de meesten
met succes afgerond!
Ze zijn enthousiast van start gegaan. In de
pauzes van de middenbouw groepen lopen
zij in hun mediator outfit op het schoolplein.
Ze helpen kinderen met conflicten en zorgen
samen met de leerkrachten voor een goede
sfeer op het schoolplein.
We zijn blij dat ze er zijn!

Gesprekken en rapporten cyclus
Vorig schooljaar hebben we u 2 keer om
uw mening gevraagd. Eenmaal in een
enquête die is nabesproken in een
ouderbijeenkomst en eenmaal in een
ouderavond.
Een belangrijk item wat daar steeds naar
voren kwam is de communicatie tussen
school en ouders èn de rapport cyclus.
Dit schooljaar besteden we aan beide
onderwerpen aandacht.
Momenteel nemen we de rapport cyclus
onder de loep en nemen daar uiteraard
uw opmerkingen in mee. Het ziet er naar
uit dat de rapport cyclus zal worden
aangepast en dat het eerste rapport nog
dit jaar zal worden geschreven en
besproken. Aankomende week zullen we
het nieuwe voorstel met de MR
bespreken.
Zodra er een definitieve nieuwe cyclus is
gemaakt zullen we u hier uiteraard over
informeren.
Ouderbijeenkomst
Buurtteam
Vorig schooljaar zijn we gestart met het
organiseren van informatieve
ouderbijeenkomsten. Dat was een succes en
dus gaan we er dit schooljaar mee verder.
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Als school werken wij
samen met het
buurtteam Ondiep. Bij
de buurtteams kan
iedereen in Utrecht
terecht met vragen over
zorg, hulp en
ondersteuning. Heeft u
vragen of problemen
waar u zelf niet uitkomt. Elke maandag is
er iemand van het buurtteam aanwezig.
Ruud Ilbrink is een vast gezicht, vanaf dit
schooljaar heeft hij een nieuwe collega,
Doutzen Heeringa.

1 november staat de eerste gepland. We
informeren u hoe het leesonderwijs tot stand
komt. Wat doen we in de groepen 1 t/m 8 èn
wat kunt u thuis doen.
Zet u het alvast in uw agenda ?

Groep 2

Groep 1

Herfst, herfst wat heb je te koop?
In groep 1 beleven we de herfst. We
werken en spelen met noten, bladeren en
herfstdieren.
Groep 7

In groep 2 zijn we gestart met het thema
herfst. Eerst hebben we gepraat over het
seizoen herfst. Wat hoort erbij? En wat kom
je dan allemaal tegen?
De volgende dag hebben we een
herfstwandeling gemaakt in het Julianapark.
De weg ernaartoe was al een avontuur. Het
oversteken en het erheen lopen verliep heel
rustig en veilig. De kinderen kunnen al keurig
netjes twee aan twee naast elkaar in een rij
lopen. Toen we aankwamen in het park
hebben we veel ontdekt en gezien. Van
Elfenbankjes tot eekhoorntjesbrood. Van
kuikentjes
(Nu al juf? Kuikentjes worden toch altijd in de
lente geboren?) tot herten. Ook stonden er
verschillende mama's op ons te wachten, die
met ons mee zijn gelopen. Iedereen heeft ook
volop eikels, kastanjes, blaadjes en speciale
vruchten gevonden. Alles werd in een plastic
tas gestopt. Op school aangekomen hebben
we een herfstwinkel in de huishoek gemaakt.
De rest van de gevonden herfst spulletjes
hebben de kinderen mee naar huis genomen.
Het was een heerlijke wandeling waarbij
plezier en ontdekken voorop stonden.
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Groep 8
Uitnodiging van groep 8
De afgelopen weken heeft groep 8 tijdens
de geschiedenislessen gewerkt aan een
project met het thema ‘Strijd voor gelijke
rechten.’
De kinderen hebben in groepjes hard
gewerkt aan powerpointpresentaties,
muurkranten en zelfs een heus museum!
Woensdag 9 oktober zijn alle
belangstellenden uitgenodigd om na
schooltijd een kijkje te nemen in het
lokaal van groep 8.
De kinderen zullen u graag meer vertellen
over alles wat ze hebben geleerd.
Tot dan!
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