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Belangrijke data 

• 26 en 27 mei vrij ivm Hemelvaart 

• 30 mei vrij ivm Studiedag 

• 2 juni Utrecht bestaat 900 jaar!  

• 6 juni vrij ivm Pinksteren 

 

Hopelijk heeft u allen kunnen genieten van het heerlijke weer tijdens de meivakantie. Het goede 

weer zet zich voort, dus we zullen lekker veel buitenactiviteiten organiseren. Denkt u eraan uw kind 

in te smeren met zonnebrand?  

We sloten de periode af met een gezellig koningsfeest en een geslaagde schoolreis voor de 

onderbouw. We zijn meteen weer met een knaller gestart, afgelopen maandag vierden we met 

elkaar het Eid al-Fitr. Het was een gezellige manier om na de vakantie op te starten!  

 

Goed nieuws, al onze groep 8 leerlingen hebben een plek op een nieuwe middelbare school. Net 

voor de meivakantie maakten ze nog de eindtoets, de uitslag volgt op korte termijn. Nu kunnen ze 

zich gaan richten op een afscheid van de basisschool tijd. Ze gaan op kamp, maken een musical en 

houden een heuse afscheidsavond.  

  



Kennismaken met .. Meester Niek 

 

Hallo allemaal, Ik heb ondertussen mijn eerste gymlessen al gegeven 
maar ik wil me toch nog even voorstellen. Vanaf deze week kom ik 
twee dagen per week naar de Jules Verne om de gymlessen te geven 
op maandag en woensdag. Mijn naam is Niek Hovius en ik ben 32 
jaar. Ik hou ontzettend veel van sport en samen bewegen en heb zelf 
ook altijd aan verschillende teamsporten gedaan. Het stukje “samen” 
en “plezier” vind ik erg belangrijk binnen mijn lessen. Hiervoor heb ik 
in acht jaar tijd op meerdere basisscholen gewerkt en met veel plezier 
voor de klas gestaan en gymlessen gegeven. De gymlessen hebben 
altijd mijn voorkeur gehad dus ik heb heel erg veel zin om nu hier op 
school aan de slag te gaan met de gymlessen. 

 

Volgend schooljaar 

Langzaamaan zijn we aan het puzzelen op de groepsindeling van volgend schooljaar. Zoals u weet 

worden de groepen heterogeen ingedeeld en maken we een onderverdeling in onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. De niveaus van de jaargroepen laten we daarbij los. Voor komend 

schooljaar zijn er 3 onderbouwgroepen, 2 middenbouwgroepen en 3 bovenbouwgroepen. De 

komende weken zullen we met elkaar puzzelen op de leerkracht indeling voor de groepen (we zijn 

op zoek naar een nieuwe leerkracht) en de indeling van de kinderen. Eind juni hopen we u te kunnen 

informeren.  

 

Zomerfeest! 

Eindelijk kunnen we het zomerfeest weer vieren! Zet u het alvast in uw agenda? 

7 juli 1200-1400 zomerfeest 

Alle vaders & moeders, broertjes & zusjes van harte welkom!!  

  



Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

In de onderbouw zijn we druk in de weer met 

het thema; we bouwen een stad. De kinderen 

voelen zich een bouwvakker. De bouwhoek is 

de plek waar ze meten, bouwen etc. Het is leuk 

om te zien hoe ze elkaar stimuleren tot het 

maken van een huis of andere gebouwen. 

Daarvoor moet je goed overleggen met elkaar. 

Dat stimuleert het gebruik van taal. 

In groep 3 zijn we gestart met samen lezen. De 

kinderen lezen in twee, en soms in drietallen 

met elkaar hetzelfde boek. Om de beurtlezen 

ze een stukje of een regel van de tekst. Nu de 

kinderen alle letters kennen wordt het accent 

ook gelegd op het vlotter lezen. Het samen 

lezen is daar een vorm voor om dat ook te 

oefenen. 

 

 

 Middenbouw 

 

 

 

Afgelopen maandag hebben wij met elkaar het 

Suikerfeest gevierd. Op de eerste schooldag na 

de meivakantie werd er veel gelachen, gegeten 

en gedeeld. Daarna hebben de kinderen een 

wens opgeschreven waarbij ze dachten aan de 

ander en die opgehangen in de wensboom. Een 

mooi begin van de laatste periode bij de 

Haaien! 

Bovenbouw  

Woensdag begonnen we de dag met m&m’s 

voor vreedzame school, omdat we 2 weken 

vakantie hebben gehad. We deden het ook, 

omdat we elkaar dan beter leren kennen. Je 

mocht in je groepje een m&m pakken uit een 

bakje. Dit moest zonder te kijken. Aan de hand 

van de kleur weet je welke vraag je moet 

beantwoorden. Er waren vragen zoals: Wat is je 

favoriete nummer? Wat is je favoriete film? 

Waar wil je graag heen? 

 

 



Daarna mocht je de m&m´s eten. De kinderen 

vonden het heel leuk om te doen. We vonden 

de m&m's heel lekker, dus iedereen wilde veel 

vragen beantwoorden. Misschien kunnen we 

het opnieuw doen!!! 

 

Lily en Razan 

 
 

 

 

 


