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De laatste schoolweek is aangebroken. Het was een bizar jaar.. Met een 100-jarig bestaan, 

een verhuizing en een coronasluiting. Ik kijk vol trots terug op hoe we dit schooljaar met 

elkaar, voor elkaar hebben gebokst! Wat een helden zijn onze leerkrachten, onze kinderen 

en niet te vergeten onze ouders die ineens de kinderen moesten ondersteunen in het 

thuisonderwijs!  

In deze nieuwsbrief de laatste informatie over dit schooljaar èn veel informatie over het 

nieuwe schooljaar. 

Alvast een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar op maandag 31 augustus!  

Vakantierooster en studiedagen  

 

Vakanties  

Herfstvakantie  
Kerstvakantie  
Krokusvakantie 
Tweede paasdag  
Hemelvaart  
Meivakantie  
Pinksteren  
Zomervakantie  

17 t/m 25 oktober 
19 december t/m 3 januari 
20 t/m 28 februari 
5 april 
13,15 april 
24 april t/m 9 mei 
24 mei 
17 juli t/m 19 augustus 

 

Studiedagen  Dagen tot 12:00 uur 

16 oktober  
18 november 
4 januari 
9 februari 
22 maart 
8 juni 
7 juli 

4 dec 12:00 uur uit, sintviering 
17 dec 12:00 uur uit, kerstviering 
18 dec 12:00 uur uit. 
23 april 12:00 uur uit, koningsspelen 
16 juli 12:00 uur uit 
 
 

 

De overige belangrijke data zullen wij volgende week weer in Parro plaatsen!  
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Ander nieuws  

 Studiedag  

 

Op de studiedag van afgelopen dinsdag 
hebben aandacht besteed aan het nieuwe 
schooljaar. Op het schoolplein hebben we 
de nieuwe werkwijze ’nagedaan’ om het 
goed onder de knie te krijgen. Ook hebben 
we ons gebogen op de groepsindeling. We 
hebben kritisch met elkaar gekeken welke 
kinderen samen een zo gevarieerd 
mogelijke groep vormen.   
 

Kinderraad  

Met de kinderraad denken we na over de 
naamgeving van de groepen voor volgend 
schooljaar. Omdat de groepsindelingen 
veranderen, willen we daar ook andere 
namen aan koppelen. Volgend schooljaar 
zitten de kinderen dus niet in groep 4 of 
groep 7, maar gaat dat anders heten. 
Passend bij het democratisch burgerschap, 
bedenken alle kinderen in de school nu 
samen welke naamgeving we kiezen. Op 
democratische wijze hebben we gekozen 
voor het thema ‘Reizigers’. Natuurlijk goed 
passend bij de naam van onze school ”Jules 
Verne”.  

 

 Ouderbijdrage  

 
 

 

Vanuit een aantal ouders kwam de vraag 
over de stand van zaken van de 
ouderbijdrage dit schooljaar. Gelukkig 
heeft Corona nauwelijks effect gehad op 
de activiteiten die we voor de kinderen 
hebben verzorgd. We zijn op schoolreis 
geweest, vierden ons jubileum, hebben 
een spectaculair sint en kerstfeest gevierd 
en voor donderdag staat een alternatief 
voor het zomerfeest gepland.  
Kortom uw ouderbijdrage is goed besteed 

      Aan de start van het schooljaar zullen 

de uitgaven worden besproken in de MR 
en aan u teruggekoppeld worden. Zodat u 
meer inzicht heeft in onze uitgaven. 
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Zomerschool 

De zomervakantie komt eraan! Uw kind is dan zes weken vrij. Dan is het natuurlijk fijn als 
je iets leuks en leerzaams kunt doen, samen met andere kinderen. Dat horen we vaak van 
leerlingen en ouders. Daar hebben we iets op bedacht. Er komt een zomerschool voor 
leerlingen met allerlei leuke en leerzame activiteiten. Een aantal kinderen van onze 
scholen kan daaraan meedoen. 
U kunt uw zoon/dochter nog tot uiterlijk maandag 12 juli opgeven voor de zomerschool, 
door een mail te sturen naar jessica.geldof@spoutrecht.nl 
 
Wat is de zomerschool? 
Wij bieden uw kind de mogelijkheid om tijdens de vakantie naar de zomerschool te 
komen. Uw kind volgt een week lang allerlei leerzame en leuke activiteiten. In kleine 
groepjes leren en spelen zij samen met andere kinderen. Gezellig en leerzaam dus. 
 
We bieden activiteiten aan zoals:  
Robotspel; Rekenspeurtocht; Toneelstuk; Oefenen met lezen en studievaardigheden; 
Reken- en taalspelletjes; Sporten en spellen; Gastles over beroepen;  
En nog veel meer! We zorgen ervoor dat kinderen een fijne week hebben, waarin ze veel 
nieuwe dingen leren. 
 
Wie doen mee? In onze wijk doen kinderen mee van de scholen De Cirkel, Prinses 
Margrietschool, Rietendakschool, Jules Verne, Abou D’aoud, De Kleine vliegenier, 
Piramide, Wijzer aan de Vecht, Ludger, Pijlstaat en Van Asch van Wijckschool mee.  
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen die nu in groep 3 t/m 7 zitten. Er is beperkt plek 
voor kinderen per school. Als u uw kind aanmeldt, verwachten we u er op toe ziet dat het 
kind ook echt komt. Bij teveel aanmeldingen, maakt iedere school een selectie. 
 
Wie organiseert de zomerschool? JINC en Brede School Utrecht organiseren de 
zomerschool. Zij zorgen dat er goede instructeurs en begeleiders aanwezig zijn. Voor 
kunst, spel, sport en muziek wordt samengewerkt met organisaties uit de wijk die bekend 
zijn met onze school. 
Waar De zomerschool is in de Rietendakschool, Laan van Chartroise 160. Het gebouw is 
ingericht volgens de coronamaatregelen. 
Wanneer Maandag 10 augustus tot en met donderdag 13 augustus. Uw kind komt vier 
dagen. 
Tijd 9 uur tot 15.30 uur. 
Kosten gratis. Ook de lunch, drinken en het tussendoortje zijn gratis. 
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Nieuwe collega’s 

 
Ik ben Tobias Kuyper en zal vanaf september de gymlessen gaan 
verzorgen. Ik heb hiervoor 12 jaar lang les gegeven op basisschool 
De Fontein in Den Haag. Sinds kort woon ik in Odijk en was daarom 
op zoek naar een nieuwe baan, wat dichter bij huis. Ik ben al kort 
even op school geweest en bij een aantal groepen binnengestapt, en 
kreeg meteen het gevoel dat ik een leuke baan heb gevonden. 
Aankomend jaar een nieuw gebouw met een eigen gymzaal, waar ik 
ook nog over mee mag denken hoe deze in te richten. Dat is voor 
een gymmeester als een kind in een snoepwinkel. Over kinderen 
gesproken, ik heb zelf vier kinderen een meisje van twee jaar en drie 
jongens van vier, zes en negen jaar oud. Mijn grootste hobby is dan 
ook leuke dingen doen met mijn gezin. Daarnaast sport ik natuurlijk 
graag. Ik heb van jongs af aan altijd honkbal gespeelt en speel nu 
softbal en ik vind het heerlijk om met de mountainbike door de 
bossen te gaan. Ik kijk er naar uit om aankomend schooljaar aan de 
slag te mogen gaan met de kinderen ! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Beste ouders/ verzorgers en kinderen, 
Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Ik ben Swenya 
Verhoef, 23 jaar en woon in Utrecht (Lombok). Komend 
schooljaar kom ik vier dagen in de week werken op de 
gezellige Jules Verne. Op dit moment ben ik werkzaam op 
ODBS Puntenburg in combinatiegroep 5/6. Na anderhalf jaar 
hier gewerkt te hebben, is het tijd voor een nieuwe ervaring. 
Woensdag 24 juni heb ik een dag meegelopen op Jules 
Verne. Het was leuk om kennis te maken met de kinderen, 
collega’s en de school. Met veel plezier en enthousiasme 
start ik komend schooljaar, maar eerst even lekker 
zomervakantie houden. 
Ik wens jullie een fijne zomervakantie en tot volgend 
schooljaar! 
 

 
Op de valreep hebben we nog een tweetal nieuwe collega’s aangenomen in de 
ondersteuning. Juf Femke is onderwijsassistent en Juf Kim is leerkracht ondersteuner. Zij 
zullen het komend schooljaar ondersteunen in de middenbouw.  
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Informatie uit de groepen 

 Groep 1 

 

 
Het einde van het schooljaar is alweer in 
zicht. Wat een bijzonder jaar hebben we 
gehad. Van jubileum naar Sint en Kerstmis.  
Van verhuizen naar thuisonderwijs 
vanwege Corona. Gelukkig zijn we de 
laatste weken weer fijn samen. Zelfs juf 
Martine is weer een keertje langs geweest. 
We hebben met haar een groepswerk van 
het strand gemaakt. 

Groep 2  

 
En dan is het gewoon bijna 
zomervakantie....Wat is het snel gegaan dit 
jaar! De laatste weken zijn we in groep 2 
bezig met het thema zomer...De kinderen 
vonden dat ijsjes daar wel bij hoorden...En 
dus gingen we aan de slag...Bij ijsjes hoort 
natuurlijk een ijssalon. Daar zijn bijna alle 
kinderen wel eens geweest. In de kring 
besloten we dat er dan maar een ijssalon in 
de klas moest komen...ijssalon Jules Verne. 
De kids hebben zelf geld gemaakt en ijsjes 
en hoeden die de verkopers op hun hoofd 
hebben als het ijs verkocht wordt. Er zijn 
vele smaken te verkrijgen en de rijen voor 
de salon werden steeds langer. Wie staat er 
vooraan in de rij? Wie achteraan? Er staan 
drie mensen, maar als er twee mensen uit 
de rij zijn, hoeveel mensen staan er dan 
nog? In het spel zijn ze dus ook veel met 
rekenonderwijs bezig geweest. Ook op de 
gang werd er een zelfgemaakte ijssalon 
gebouwd. We verkeren dus volop in een ijs 
sfeer. Deze week bespreken we ook nog 
met elkaar hoe je nou zelf ijs kunt maken en 
dat gaan we dan natuurlijk uitproberen... 

 
 
En na deze week hebben we nog een 
kleine week over om op te ruimen, schoon 
te maken en het jaar af te ronden..Wat 
hebben we een heerlijke tijd gehad met 
deze groep! We zullen ze missen, maar we 
gaan ze volgend jaar ook zeker nog zien 
op ons leerplein. Aangezien we daar veel 
samen zullen gaan spelen en werken met 
groep 1, 2 en 3. Wij wensen iedereen een 
hele fijne vakantie toe en blijf gezond! 
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Groep 5  

 
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de 
rug. Heel fijn dat we dit samen mooi hebben 
kunnen afsluiten. Helaas nemen we wel 
afscheid van Hanneke en van Donny. 
Gelukkig gaat hij niet verhuizen dus zullen 
we hem vast blijven zien. Veel plezier en 
succes op jouw nieuwe school!  
Alvast een heerlijke vakantie allemaal! 

 
 Groep 6 

 

 

 
In groep 4, 5, 6 en 7 komt op woensdag 
'Professor Loep' langs. Dat is een 
kunstenaarscollectief die projecten doen 
rondom kunst, techniek & natuur. 
In groep 6  maken we in drie lessen een 
zenuwspiraal. Dat is zo'n figuur van 
ijzerdraad waar je met een stokje langs 
gaat van de ene naar de andere kant. Als 
je het ijzerdraad aanraakt, dan gaat er een 
lampje branden en dan ben je af. Het 
mooie is dat de kinderen deze 
zenuwspiraal helemaal zelf maken met 
stroomdraadjes, een fitting en een lampje, 
ijzerdraad en hout. We leren stroomdraden 
strippen, we leren hoe een klauwhamer 
werkt en we ontdekken wat de stroomkring 
is. 
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Groep 8  

 
Vanwege de coronaregels ging het 
schoolkamp van groep 8 helaas niet door.  
Maar Jules Verne zou Jules Verne niet zijn 
als we hier geen alternatief voor zouden 
bedenken! 
Het alternatief werd kamperen op het 
schoolplein. Voor sommige kinderen was 
het de eerste keer slapen in een tent, en wat 
is het iedereen goed bevallen! 
We hebben een heerlijke dag gehad, met 
verschillende activiteiten en een kampvuur 
als afsluiting.  
Deze mooie herinnering zullen we niet snel 
vergeten. 

 
 

 

Ter info..  

 

      


