Nieuwsbrief
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Belangrijke data
• 1 oktober thema ochtend voor ouders
• 4 t/m 8 oktober ‘meekijkweek’ voor ouders
• 14 oktober schoolreis
• 15 oktober studiedag, alle kinderen vrij
• 16 t/m 24 oktober herfstvakantie
Corona
De Corona-richtlijnen zijn opnieuw versoepeld. Vanaf maandag as geldt er geen 'breng’ rooster
meer, maar mogen alle ouders hun kinderen in de ochtend de school inbrengen indien u dat wilt.
Om 8:20 uur gaat de voordeur open en kunt u mee naar binnen, we willen graag om half 9 met de
lessen beginnen.
Mondkapjes zijn ook niet meer nodig.
Ook de quarantaine regels zijn aangepast. Wanneer een leerling besmet is met Corona hoeft de rest
van de klas niet meer in quarantaine.
Goed nieuws dus!
Uiteraard blijft nog wel staan dat kinderen met vermoedens van Corona door kenmerken en/of
contactonderzoek eerst getest worden, voordat ze weer naar school kunnen.
Aanmelding nieuwe leerling

De aanmeldprocedure voor nieuwe kleuters is aangepast. Heeft u een zoon/dochter, neef/nicht,
buurmeisje/jongen die geïnteresseerd is in onze school, dan kunnen zij via de site
Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool informatie vinden over de aanmeldprocedure.
Uiteraard is iedereen van harte welkom voor een kennismaking en een rondleiding op school.
Hiervoor kunnen ouders een afspraak maken met de directie vanaf dat het kind 2 jaar oud is.
Let op! Broertjes/zusjes en leerlingen van peutergroep ‘De Luchtballon’ worden niet automatisch
geplaatst. Ook deze kinderen moeten worden aangemeld via de nieuwe procedure. Deze leerlingen
krijgen voorrang op de overige aanmeldingen (als zij op tijd zijn aangemeld!).
De aanmelding van overstap- en/of verhuisleerlingen verloopt volgens de bestaande procedure. Zijinstroom is 2 keer per jaar mogelijk, in september en in januari. Hiervoor kan een afspraak gemaakt
worden met de directie. De procedure van kennismaking tot besluit over plaatsing neemt 6-10
weken in beslag.

Even kennismaken

Aafje Roth:
Sinds het begin van dit schooljaar loop ik op dinsdag en donderdag stage op de Jules Verne
bij Jessica. Ik stel me graag kort aan jullie voor: ik ben Aafje Roth, 47 jaar en woon in Lombok
met mijn man en drie kinderen. Tot voor kort werkte ik als theaterproducent maar deze
zomer ben ik een nieuw pad ingeslagen en begonnen met omscholen naar het
basisonderwijs. De stage op de Jules Verne is voor een opleiding tot schoolleider. Ik kijk
voornamelijk mee met de werkzaamheden van Jessica en ben ook wel in de klassen te
vinden. Tegelijkertijd studeer ik aan de pabo voor leerkracht en daarvoor loop ik stage op
een andere school. Ik vind het ontzettend leuk en leerzaam om van de kinderen, de collega's
en de ouders op de Jules Verne te leren wat onderwijs zoal inhoudt en wat er allemaal komt
kijken bij een basisschool. Ik hoop jullie ook persoonlijk te ontmoeten!
Tessa de Vries:
Ik ben Tessa, ik ben 18 jaar oud en zit in mijn 3de jaar van de opleiding
onderwijsassistent. Ik loop op de dinsdag, donderdag en vrijdag stage bij de
onderbouw. Ik heb het nu al erg naar mijn zin en kijk met veel plezier uit naar de
rest van het schooljaar.

MR zoekt nieuw lid!
Onze medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw lid van de oudergeleding.
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel
eens een beslissende rol in beleidszaken.
De MR komt 6 keer per jaar een avond samen.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met de MR, via mailadres mr.julesverne@spoutrecht
Eindelijk weer ouders in de school!

Thema bijeenkomst
De nieuwe richtlijnen geven ons weer mogelijkheden thema
bijeenkomsten te organiseren!
De eerste staat voor vrijdag 1 oktober op de planning.
Juf Ilona en Juf Jessica zullen u informeren over de methode ‘De
Vreedzame School'. Wat houdt de methode in? Wat gebeurt er in
de lessen? Wat leren de kinderen? Wat kunt u thuis toepassen?
Vrije inloop. U bent van harte welkom van half 9-half 10 in de
speelzaal.

Meekijk- week
We pakken onze kans, nu het weer kan, u in de school te halen 😊
4 t/m 8 oktober organiseren we de zogenaamde meekijkweek. U stapt in de rol van een leerling in
de klas en doet een uur mee met de les. Per klas kunnen we iedere dag 4 ouders ontvangen, u kunt
zich vooraf inschrijven op de inschrijflijsten die vanaf aanstaande maandag op de deur van de klas
hangen.
We ontvangen 1 ouder per gezin in de klas. U kunt gedurende dat uur niet van klas wisselen. Wilt u
dus in meerdere klassen meedraaien, dan zult u zich bij die verschillende klassen op wisselende
dagen moeten inschrijven.
Vol is vol, dus wees er snel bij!

‘Kiss and Ride’

We krijgen erg veel klachten uit de buurt over verkeersoverlast bij het brengen en halen van de
kinderen. Het is niet de bedoeling dat u uw auto stil zet op de straat, maar dat u een parkeerplaats
zoekt. Graag uw medewerking!

Mediatoren

We zijn een aantal weken geleden weer van start gegaan met de
mediatorentraining bij de Zeemonsters. Er werd eerst gesolliciteerd,
daarna anoniem gestemd en daaruit zijn gemotiveerde kandidaten
gekozen. We hebben nu 3 bijeenkomsten gehad samen met de
mediatoren van de Garnalen. We hebben veel geleerd samen, hoe los je
via de juiste stappen een conflict op, maar we hebben ook aan de
persoonlijke leerdoelen van de kinderen gewerkt. Door middel van

rollenspellen hebben de kinderen deze taak als mediator zich eigen
gemaakt. We zijn erg trots op het proces en we hebben zin om volgende
week dan ook in het echt te starten tijdens de pauzes. De mediatoren
zullen dan rondlopen op het plein en helpen bij een conflict (natuurlijk
lopen de leerkrachten ook op het plein en kunnen zij helpen waar nodig).

Nieuws uit de groepen
Onderbouw
De eerste weken van ons thema dierentuin
zitten er bijna op! We leren de dieren kennen
en onderzoeken hun leefgebied. We zingen
over de dieren, we spelen de dieren na en
vouwen papegaaien.
We maken zelfs Het Rijk der Reuzen uit
dierenpark Amersfoort na.
De Pijlstaartroggen hebben veel samen gewerkt
en samen gespeeld met de Dolfijnen. We zijn
onder andere bezig geweest met het inrichten
van een gedeelte van de dierentuin. Hoe ziet de
Savanne in dierentuin Amersfoort eruit? Welke
dieren lopen daar rond? De kinderen hebben
nagedacht over hoe ze de dieren konden
maken en de omgeving waar in ze leven. Het
beloven leuke groepswerken te worden! We
hebben nu al zin in ons schoolreisje naar de
dierentuin! De komende weken werken we nog
verder rondom dit thema.

Middenbouw
De middenbouw is deze week begonnen aan
het project 'de Ruimtereizigers'. De
Tijgerhaaien en Witte haaien werken samen
aan de lessen en onderzoeken. De kinderen
luisteren aandachtig en doen enthousiast mee.
We hebben al geleerd over de soorten, grootte
en afstand tussen de planeten. Op het
schoolplein hebben de kinderen de afstand op
schaal nagemaakt. Vervolgens zijn de kinderen
binnen in de groepsdoorbroken groepjes aan
de slag gegaan met het logboek. Experimenten
met ballonen, lessen over raketten en hoe leef
je nu eigenlijk als astronaut in de ruimte? Alles
komt aan bod.

Bovenbouw
De bovenbouw werkt drie middagen per week
samen aan het project 'Wereldsterren'. Het
werken aan een project is voor iedereen weer
even wennen: elkaar leren kennen, de
verhouding tussen jong en oud en hoe
communiceren we met elkaar?
De komende lessen leggen we de focus op het
samenwerken. Welke taken zijn er? Welke rol
heeft iedereen in het groepje? Wat doe je als je
het niet eens bent met elkaar? Wanneer, aan
wie en op welke manier vragen jullie hulp? Hoe
kunnen we ieders talent goed inzetten?
Afgelopen donderdag hebben we hier een start
mee gemaakt. Tijdens de evaluatie kwam naar
voren dat de groepjes een fijne start hebben
gemaakt. De taken zijn verdeeld en er is naar
elkaar geluisterd. Fijn om te horen!
We sluiten het project voor de herfstvakantie af
met een beleefmuseum. Iedereen presenteert
zij of haar wereldster. Er wordt informatie
gegeven over de wereldster, het tijdvak waarin
de wereldster leefde, er zit iets creatiefs in
(denk aan een selfie wat past bij het
desbetreffende tijdvak) en je kunt de
wereldster beleven doormiddel van twee
zintuigen (ruiken, proeven, zien, horen of
voelen). Uiteraard is het resultaat te zien in
Parro!

