NIEUWSBRIEF
vrijdag 6 december 2019

Agenda:
•

•
•

17 december alle kinderen 12:00
uur uit. Kerstviering 17:30-19:00
uur.
18 december alle kinderen om
12:00 uur uit.
19 en 20 december alle kinderen
vrij.

•
•

•

6 januari start in schoolgebouw
aan de Mariëndaalstraat.
17 januari ouderbijeenkomst over
nieuwe digitale
communicatiemiddelen.
Let op! 30 en 31 januari
mogelijke onderwijsstaking!

Wat hebben we een spectaculair
sinterklaas feest gevierd met de school!
Het bezoek van de Sint was gezellig, in de
klas hebben we een hoop leuke dingen
gedaan, de cadeaus waren leuk en we
hebben gekeken naar een toffe voorstelling!
De komende 2 weken zijn ook weer
spannend! We werken toe naar de
verhuizing. Dozen worden ingepakt, het
tijdelijke schoolgebouw wordt opgeknapt en
spullen worden over verhuisd. We hebben
er zin in!
Natuurlijk vieren we ook nog gewoon kerst.
Wel op een andere manier dan u van ons
gewend bent!
U bent van harte welkom vanaf 17:30 uur
op school. Het is leuk als u iets lekkers
meebrengt, het eten verzamelen we in de
kuil waar ieder onder het genot van live (!!)
kerstmuziek hiervan kan genieten. In alle
klaslokalen vinden leuke activiteiten plaats
voor de kinderen én er worden
rondleidingen georganiseerd naar ons
tijdelijke schoolgebouw. Natuurlijk kunnen
er ook weer loten gekocht worden.
Komt allen !!!

U heeft misschien al gezien dat de dozen
zich vullen? Langzaamaan pakken we alles
in. Het is veel werk en we zouden wel wat
hulp kunnen gebruiken.
Ziet u kans om te helpen op maandag 16
december of vrijdag 20 december, zou u
dat dan via dit formulier kunnen doorgeven
?
Woensdag 18 december nemen we met de
kinderen afscheid van het schoolgebouw.
De kinderen verhuizen hun stoel naar hun
nieuwe klas. Daarna verzamelen we om
11:45 uur op het schoolplein. Daar zingen
we met elkaar nog een keer het schoollied
en zwaaien we een laatste keer naar de
school. Komt u ook ?
De kinderen zijn die dag om 12:00 uur uit.
Voor hen begint dan al de vakantie, voor de
school start dan de verhuizing

MR lid gezocht !

Intern begeleider

In de MR is weer een plek vrij voor een
ouder.

Eind deze maand nemen we afscheid van
juf Lisa. We gaan haar enorm missen en
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De MR vergadert eens in de 6 weken in de
avond. In deze bijeenkomsten wordt het
reilen en zeilen in de school besproken en
wordt advies gevraagd aan de MR over
schoolbeleid. Tevens zijn er onderdelen
waarin de MR een beslissende rol heeft in
de keuzes die de school maakt in het
beleid.
We nodigen je van harte uit je aan te
melden via het mailadres
mrjv@obsjulesverneutrecht.nl of bij een van
de andere MR-leden. Als zich meer
kandidaten gemeld blijken te hebben dan er
posities vrij zijn, dan organiseert de zittende
MR een verkiezing.

bedanken haar voor alles wat ze voor ons
gedaan heeft. Tijdens de kerstviering is er
gelegenheid voor ouders afscheid van haar
te nemen.
We hebben
gelukkig een
opvolger voor haar
gevonden. Juf Ilona
is deze week
gestart. Ze kan dan
een maand lang
meelopen met Lisa,
zodat ze goed ingewerkt is. We heten juf
Ilona van harte welkom bij ons op school!

Ouderportaal Parnassys
Vanaf februari starten we met het
zogenaamde ‘ouderportaal van Parnassys’.
Parnassys is het administratie- en
volgsysteem van de school. Hierin plaatsen
we leerling gegevens, toets resultaten,
gespreksverslagen etc.
Vanaf februari kunt u zelf inloggen in het
systeem en vindt u de leerling gegevens en
de cito toets resultaten hierin terug.
17 januari wordt er een ouderbijeenkomst
georganiseerd, waar we u op weg kunnen
helpen in het systeem.
Naast het ouderportaal starten we ook met
de app ‘Parro’. Deze app zal de klasbord
app vervangen. We hebben hiervoor
gekozen, omdat Parro naadloos aansluit op
Parnassys. Tevens biedt het veel meer
mogelijkheden dan klasbord.
Alvast meer weten ? www.parro.com
De uitgebreide handleiding hiervoor
ontvangt u later deze maand.
BSO
Gym in tijdelijke huisvesting
Zoals al aangekondigd, starten we na de
verhuizing met een BSO op onze school. In
de tijdelijke huisvesting wordt er een ruimte

In de tijdelijke huisvesting hebben we
helaas geen eigen gymzaal tot onze
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ingericht in het aangrenzende
schoolgebouw, in de nieuwbouw vindt de
BSO in de school plaats.
U kunt zich vanaf nu inschrijven.
De dagen waarop de BSO beschikbaar is,
zijn nog niet duidelijk. Dit hangt af van de
behoefte van de ouders.

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitens
choolse-opvang-utrecht-luchtballon/

beschikking waarin de oudere kinderen
materiaal lessen kunnen krijgen.
De gemeente heeft daarvoor de gymzaal in
‘de speler’ voor 1 dag in de week
beschikbaar gesteld. Dat betekent dat de
gymtijden gaan veranderen.
Eind van deze maand ontvangt u van ons
het gymrooster.
Gelukkig is het een tijdelijke oplossing, in
het nieuwe schoolgebouw krijgen we een
gloed nieuwe moderne gymzaal.

Groep 2
Hoeraaaaa! Sint is weer in het land... Groep
2 zit helemaal in de beleving van het
verhaal... Ze mochten hun schoen zetten,
hebben volop geknutseld, gerijmd, zelf Sint
en Piet gespeeld en bewegingsspelletjes
gedaan. Ook hebben we gerekend met
pepernoten. En als klap op de vuurpijl is er
een stal gemaakt voor Ozosnel, het paard
van Sinterklaas, in de gang van groep 1, 2
en 3. De kinderen kwamen allemaal kijken.
Wat een berg met stro! De juffen vonden
dat ook wel erg leuk om er even mee te
spelen...Kortom: Het is weer een gezellig
feestje de afgelopen weken... Nu met z'n
allen op naar de kerst! :-)
Groep 6

NIEUWSBRIEF
vrijdag 6 december 2019

Groep 6 is op excursie geweest naar het
Academiegebouw in het centrum van
Utrecht. Nu is dat de plek waar mensen die
afstuderen van de Universiteit van Utrecht
hun diploma ontvangen. Maar in januari
1579 werd in het Academiegebouw, in de
Kapittelzaal, de Unie van Utrecht
ondertekend. Dat is een heel belangrijk
verdrag in de geschiedenis van Nederland.
Het was namelijk de eerste stap naar de
totstandkoming van Nederland zoals we dat
nu kennen: met 12 provincies en zonder
België. Willem van Oranje, zijn broer Jan
van Nassau (zie foto) en allerlei graven en
edelen uit Friesland, Holland, Utrecht,
Zeeland en Gelderland ondertekenden de
Unie van Utrecht en beloofden daarmee
samen te strijden tegen de Spanjaarden en
koning Filips de 2e. En wat heel bijzonder
is: in het verdrag stond dat er in deze
gewesten voortaan vrijheid van godsdienst
zou zijn!

