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Agenda:
•
•

22 januari start nationale
voorleesdagen
Let op! 30 en 31 januari mogelijke
onderwijsstaking!

Het was keihard werken voor alle collega’s,
maar we hebben het voor elkaar gekregen.
We zijn gestart in een net en gezellig
schoolgebouw!

•
•

11 februari studiedag
24 t/m 28 februari
krokusvakantie

Baby nieuws!
Meester Ifor is voor de
tweede keer vader
geworden. Zijn zoon
Benjamin heeft er een
broertje bij. Noah is 24
december geboren.
Moeder en kind maken
het goed.

De sfeer is goed, de leerpleinen worden
enthousiast ontvangen door de leerlingen en
wat een groot buitenspeelplein!
Komende maand besteden we veel
aandacht aan het gebruik van het nieuwe
schoolgebouw. Daarnaast staan voor de
groepen 3 t/m 8 de cito toetsen gepland.
Eind januari starten de nationale
voorleesdagen.
De informatieochtend die voor 17 januari
gepland stond, verplaatsen we naar een
latere datum. Dan hebben we de tijd om de
ruimte voor deze bijeenkomst goed op orde
te maken.

Juf Mandy
Juf Mandy heeft een nieuwe baan.
Vanaf maart gaat zij werken als
locatieleider van de OBS Spoorzicht. Zij
zet hiermee de volgende stap in haar
onderwijscarrière.
Wij wensen haar heel veel succes en
geluk in deze nieuwe functie!

30 en 31 januari is een landelijke
onderwijsstaking afgekondigd door de
vakbonden. Momenteel inventariseren wij
welke collega’s daar gehoor aan zullen
geven. Zodra we hier goed zicht op hebben,
zullen we u informeren.

Betekent voor de Jules Verne dat we op
zoek moeten gaan naar een vervanger. De
procedure is inmiddels gestart, maar wordt
met het huidige leerkrachten tekort een
spannende!
We houden u op de hoogte van de
voortgang.

MR lid gezocht !

PARRO

In de MR is weer een plek vrij voor een
ouder.
De MR vergadert eens in de 6 weken in de
avond. In deze bijeenkomsten wordt het
reilen en zeilen in de school besproken en

We zijn gestart met de Parro app. Hierop
plaatst de leerkracht informatie en foto’s
over activiteiten in de klas, worden korte
mededelingen gedaan vanuit de school en
zal de leerkracht herinneringen uitsturen.
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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.

Het programma heeft nog veel meer
mogelijkheden. De komende periode
zullen we deze uitproberen.
Klasbord kunt u inmiddels verwijderen van
uw telefoon. Voor vragen over het gebruik
van Parro kunt u bij de leerkracht terecht.

Brede school
De brede school heeft weer nieuw aanbod
voor de komende periode. Op de site kunt
u het aanbod bekijken.
Volgende week dinsdag en donderdag is
er in de ochtend iemand van de brede
school aanwezig om samen met u de
inschrijving te regelen.
De komende weken krijgen de kinderen
introductielessen van het aanbod.
Naast de voordeur hangt de bekende
poster met QR code, via deze code komt u
makkelijk op de aanmeldpagina.

Cito uitslagen en ouderportaal
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft
kunnen lezen, hebben wij nav uw input, de
rapport cyclus herzien. Daarom heeft u het
eerste rapport eerder ontvangen dan
voorgaande jaren.
Dat betekent ook dat er geen gesprekken
worden georganiseerd rondom de cito
uitslagen, immers .. u heeft de leerkracht
onlangs nog gesproken.
De resultaten van de cito toetsen kunt u
echter WEL inzien. Midden februari zullen wij
het zogenaamde ‘ouderportaal’ introduceren.

Mocht de ontwikkeling van uw kind zo
gaan als past in het beeld wat wij van hen
hebben, dan wordt u uitgenodigd voor de
eerst volgende gespreksronde eind mei. U
ontvangt dan ook het tweede rapport.
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Dit is een website waarop u de gegevens
van uw kinderen kunt inzien en hun cito
resultaten kunt bekijken.
Uiteraard ontvangt u nog uitgebreide
informatie hierover.

Mochten er vanuit de leerkracht ernstige
zorgen zijn omtrent de voortgang van uw
zoon/dochter zullen we u uiteraard eerder
uitnodigen.

Gymkleding
U heeft het waarschijnlijk al gehoord van de
leerkracht van uw kind over de nieuwe
afspraken mbt de gymkleding.
We vinden het hygiënisch als de kleding na
elke gymles mee naar huis gaat. Daar kan
de kleding gewassen worden. De kleding
blijft dus niet meer op school.
Verder het dringende verzoek van de
gymleerkracht om te zorgen dat uw kind
gymschoenen heeft. Het gymmen op blote
voeten is te gevaarlijk.
Groep 1
Wat een goed begin van 2020!!
Een nieuwe school, een nieuw lokaal en
een nieuw schoolplein.
De kinderen wennen snel en komen met
veel plezier naar school.

Groep 2
We zijn het nieuwe jaar in ons tijdelijke
gebouw heel goed begonnen! De kinderen
hoefden eigenlijk helemaal niet te wennen
aan het nieuwe lokaal en gingen weer verder
waar we voor de vakantie gebleven waren.
Van 8 januari tot en met 17 januari werken
we thema-loos. Zo kunnen we weer even
alle regels en afspraken doornemen en ons
leerplein goed verkennen. Op het leerplein
zullen de kinderen van groep 1, 2 en 3 elkaar
ontmoeten. Ze kunnen er samen spelen, of
een activiteit onder begeleiding van een juf
doen. Vandaag mochten de kinderen zelf
kiezen of ze op het leerplein wilden spelen of
in de klas. En wat gebeurde er? Er kozen 20
kinderen voor het leerplein. Ze hebben
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mooie gebouwen gemaakt, op hun beurt
gewacht en een rollenspel gespeeld in de
huishoek. Dit alles is verlopen zonder gedoe
en conflicten. Wat was dat heerlijk om te
zien! We hopen er de komende weken te
spelen en werken in allerlei wisselende
formaties.:-)
Groep 5
We zijn weer van start gegaan! Het nieuwe
jaar weer leerzaam begonnen in ons super
toffe nieuwe (tijdelijke) gebouw. We zijn
naast onze basisvakken ook weer aan de
slag gegaan met de executieve functies
(impulsbeheersing en emotie regulatie).
Een van de opdrachten was figuren maken
van je lichaam samen met je nieuwe
tafelgroepje. Dit was even puzzelen en
oefenen maar er werd met een creatieve
mindset naar gekeken. Goed bezig groep
5!
Groep 3
We zijn begonnen aan blok 3 van de
Vreedzame school. Het thema is ‘we
hebben oor voor elkaar’. We oefenen met
duidelijk zeggen wat je bedoelt en vragen
stellen als je iets niet snapt. Vandaag
hebben de kinderen in tweetallen gekleurd.
Om de beurt mogen ze bepalen welke kleur
wat krijgt. Een oefening in goed luisteren en
een stukje acceptatie in dat je niet altijd krijgt
wat je wilt.
Groep 6
In groep 6 organiseren we iedere week
een groepsvergadering. Dit is een
onderdeel van de Vreedzame School. De
groepsvergadering wordt geleid door de
leerlingen zelf, ook is er een tijdbewaker
en een notulist. Het onderwerp wordt op
dit moment nog door Corinne of Ifor
bepaald, maar in de toekomst hopelijk ook
door de leerlingen. Het onderwerp kan
gaan over gedrag (Hoe zorgen we ervoor
dat er naar de scheidsrechter geluisterd
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wordt?) of over praktische zaken (Welke
taken staan er op de takenlijst?).
Het is inspirerend om te zien hoe goed de
leerlingen naar elkaar kunnen luisteren,
feedback op elkaar kunnen geven en
samen willen werken aan een gezellige en
veilige groep.

Groep 8
Op 22 januari gaan de voorleesdagen voor
de onderbouw van start.
Groep 8 kwam op het idee om hier ook aan
mee te doen door voor te lezen aan de
kleuters.
Vandaag hebben alle kinderen van groep 8
een prentenboek uitgekozen en geoefend
met het voorlezen. Tijdens de voorleesdagen
worden de kinderen aan elkaar gekoppeld en
mogen de kinderen van groep 8 voorlezen!

