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Belangrijke data 

• 29 juni studiedag, alle kinderen vrij 

• 6 juli wenochtend in nieuwe stamgroepen 

• 6 juli afscheid schoolverlaters naar VO 

• 7 juli 12-14 zomerfeest 

• 8 juli laatste schooldag, alle kinderen om 1200 vrij!  

• 22 augustus eerste schooldag 

 

De laatste weken dienen zich aan. 

We nemen komende weken afscheid van de schoolverlaters. Zij gaan naar de middelbare! We zullen 

ze enorm missen in de school!  

De komende 2 weken staan in het teken van het afronden van de lesstof en een vooruitblik naar het 

nieuwe jaar. Zo staat er een wenochtend op de planning, waarin we kennismaken met de nieuwe 

stamgroep en we de nieuwe naam voor de groep verzinnen. En natuurlijk het gezellige zomerfeest 

ter afsluiting. Komt u ook? U èn broertjes en zusjes zijn van harte welkom van 12 tot 14!  

 

Peutergroep 

Zoals u wellicht werken wij samen met KNM kind en co. Zij verzorgen de peutergroep en de BSO in 

de school. De peutergroep is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Het geeft uw peuter de 

mogelijkheid om taalvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden te ontwikkelen. 

Daarnaast kan uw kind lekker samen spelen met leeftijdsgenootjes. De leerkrachten van de 

onderbouw werken actief samen met de leidsters van de peutergroep, ook worden er activiteiten 

georganiseerd waar de peuters en onze kleuters elkaar ontmoeten. Op deze manier kan uw kind 

goed van start gaan op de basisschool.  

 

 

Interesse? Loop even binnen bij onze 

peutergroep Luchtballon of neem contact op 

via: 

030-6004750 

Planning@kmnkindenco.nl 

 

Peutergroep Utrecht: Luchtballon | Kind & Co 

(kmnkindenco.nl) 
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NB loopt u vast bij het inschrijven? We helpen u graag op weg! Neem contact op met de Luchtballon 

of loop even binnen bij Ilona en Jessica 

 

Groepsindeling 

We leggen momenteel de laatste hand aan de indeling van de stamgroepen voor volgend schooljaar. 

De stamgroep geldt als de thuisbasis van de leerlingen. Groepsbindende activiteiten vinden plaats in 

deze stamgroep (denk aan de dagstart en afsluiting, lessen van De Vreedzame School, pauzes etc). 

Aan de stamgroep zijn 1 of 2 leerkrachten gekoppeld, zij zijn eindverantwoordelijk voor de 

stamgroep en uw contactpersoon.  

De stamgroepen worden heterogeen ingedeeld (verschillende leeftijden door elkaar). De leerlingen 

uit de bouw vormen samen een stamgroep. We maken daarin 3 leeftijdscategorieën:  

Onderbouw: 4 t/m 7 jaar 

Middenbouw: 6 t/m 10 jaar 

Bovenbouw: 9 t/m 13 jaar.  

 

De groepsindeling wordt zorgvuldig gemaakt. We houden hierbij rekening met broertjes & zusjes, 

jongens & meisjes en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.  

We houden géén rekening met het niveau van de leerlingen!  

De nieuwe groepsindelingen voor volgend schooljaar maken we eind volgende week bekend. 

 

Zoals u inmiddels weet blijven de kinderen niet de gehele dag in hun stamgroep.  

Andere activiteiten vinden groepsdoorbroken plaats in de bouw. Denk bijvoorbeeld aan het 

projectonderwijs, technisch lezen, kunstactiviteiten, zelfstandig werken etc.  Tijdens deze 

activiteiten ontmoeten de kinderen van de bouw elkaar in de lokalen en op het leerplein. En zijn alle 

leerkrachten en onderwijsassistenten uit die bouw betrokken bij de leerlingen en de activiteiten. 

De instructies van de basisvakken (rekenen, taal) vinden plaats in instructiegroepen. De leerlingen 

worden ingedeeld in de instructiegroep per vak passend bij hun onderwijsbehoefte. Tijdens de 

instructies gaan de kinderen naar een ruimte in de school waar zij zijn ingedeeld. Deze indeling 

wordt minimaal 3 keer per jaar heroverwogen.  

 

Stamgroepleerkrachten 

Al eerder hebben we u bericht over het lerarentekort. Net als in het gehele land (en in alle 

bedrijfssectoren) merken wij de enorme tekorten ook in het basisonderwijs. Alleen al binnen ons 

eigen schoolbestuur staan op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog 20 vacatures 

open voor volgend schooljaar. Helaas gaat dit ook niet aan de Jules Verne voorbij, ook voor ons is 

het lastig om alle plekken ingevuld te hebben en alle groepen bemand te krijgen. Er staan nog een 

aantal vacatures open.  

 



Onderbouw  

Komend schooljaar zijn er 3 onderbouwgroepen. De groepen starten met 17 leerlingen. Gedurende 

het schooljaar zullen deze groepen groter worden omdat er leerlingen instromen zodra ze 4 worden.  

- Juf Annelies stopt bij ons op school. Zij gaat een jaar in het buitenland wonen.  

- Juf Merel stopt ook bij ons op school. Zij gaat in Frankrijk op een wijnboerderij werken.  

- Juf Noor gaat een dag minder werken. 

- Juf Eline is met zwangerschapsverlof. Voor haar werkdagen zijn we nog op zoek naar een 

invaller.  

- Juf Lisa is een nieuwe leerkracht en komt voor 4 dagen in de onderbouw werken. 

 

Het onderbouw team bestaat volgend schooljaar in ieder geval uit: 

- Juf Joyce, Juf Noor, Juf Aly, Juf Lisa. 

- In de ondersteuning: juf Ossima en juf Tessa. 

We zijn nog op zoek naar een invaller voor juf Eline. 

 

Middenbouw 

We gaan werken met 2 middenbouwgroepen van 21 leerlingen.  

Juf Annemieke is nog ziek. We zijn voor haar werkdagen nog op zoek naar een invaller.  

 

Het middenbouw team bestaat volgend schooljaar in ieder geval uit: 

- Juf Thelma, Juf Kitty. 

- In de ondersteuning: juf Tessa.  

- Stagiaire Juf Maaike. 

We zijn nog op zoek naar een invaller voor juf Annemieke. 

 

Bovenbouw 

We hebben de sterke wens om volgend schooljaar te starten met 3 stamgroepen. Helaas lukt het 

ons vooralsnog niet een leerkracht te vinden om de 3e stamgroep te bemannen. We blijven deze 

zoektocht wel stug volhouden, hopelijk lukt het om gedurende het schooljaar de vacature in te 

vullen, zodat we ervoor kunnen kiezen alsnog een 3e stamgroep te vormen.  

Voor nu starten we met 2 stamgroepen van 27 leerlingen.  

- Juf Swenya stopt dit schooljaar bij ons op school en gaat werken in het praktijkonderwijs.  

- Juf Ayse gaat een dag minder werken.  

 

Het bovenbouw team bestaat volgend schooljaar in ieder geval uit: 

- Juf Corinne, Juf Ayse, Juf Jill, Meester Ifor 



- In de ondersteuning juf Femke.  

- Stagiaire Meester Robin 

We zijn nog op zoek naar een derde stamgroep leerkracht.  

 

Buurtteam 

 
Laura Denekamp: 0651895483, 
lauradenekamp@jeugd.buurtteam
sutrecht.nl 
 
Elise Kolthof: 0682574324, 
elisekolthof@jeugd.buurtteamsutr
echt.nl 
 
Algemene gegevens buurtteam 
Ondiep-Pijlsweerd: 0307400502, 
ondieppijlsweerd@buurtteamsutr
echt.nl 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag willen wij ons aan u voorstellen.  
 
Wij zijn Laura Denekamp en Elise Kolthof en wij zijn vanuit 
buurtteam Ondiep-Pijlsweerd verbonden aan de Jules 
Verne.  
U kunt bij ons terecht voor allerlei vragen. Denk aan vragen 
over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, 
buitenschoolse activiteiten, taalondersteuning, maar ook als 
u problemen ervaart in uw relatie of op financieel gebied 
kunt u bij ons aankloppen. Wij denken graag met u mee, 
kijken of wij u kunnen helpen of dat wij u kunnen 
begeleiden naar passende hulp. 
 
Na de zomervakantie zullen wij met regelmaat op vrijdag 
middag na schooltijd aanwezig zijn op school. Klopt u dan 
gerust bij ons aan als u vragen heeft of als u even wilt 
kennismaken. We kunnen ter plekke met u meedenken of 
samen een afspraak maken. 
 
Graag zien we u op de vrijdagmiddag voor een koffie of een 
praatje! 
 
Met vriendelijke groet, 
Laura Denekamp & Elise Kolthof 
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Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest met 

het thema ‘bouwen’. 

De kinderen hebben gezongen, gedanst, samen 

gespeeld en geknutseld over het thema. Zo zijn 

er mooie muren gebouwd, is er materiaal 

gekocht in de bouwmarkt en is er veel geklust 

in het huisje. 

De afgelopen periode hebben we weer hard 

gewerkt. Met rekenen hebben we o.a. 

geoefend met het klokkijken met halve uren. 

Hele uren kennen we al. We zijn bezig met de 

getallen op de getallenlijn tot 50. Maar we 

doen ook spelletjes met getallen tot 100. Het 

oefenen en herhalen van deze oefeningen op 

de getallenlijn blijft nodig. 

Met lezen zijn we in de laatste kern bezig. Dat 

betekent dat we bijna alle oefeningen gedaan 

hebben die voor het lezen nodig zijn. Maar 

lezen is nooit klaar. Lezen is immers een 

doorlopend proces. Als je alle letters kent en 

woorden daarmee kunt lezen leren we ook om 

dat in een goed tempo te doen. Dat betekent 

dat we moeten blijven oefenen. Op school 

doen we dat dagelijks. In de zomervakantie is 

het wenselijk om ook, samen met uw kind, te 

blijven (voor) lezen. Het voorkomt een te grote 

terugval na de zomervakantie. Tip: 

www.prentenboekeninalletalen.nl  

Nu zijn dan de laatste schoolweken 

aangebroken. We genieten van het heerlijke 

weer door lekker veel buiten te spelen. Ook 

vieren we verjaardagen, nemen we afscheid 

van een aantal kinderen en ook juf Merel 

neemt donderdag 7 juli afscheid. Zij zal een 

nieuw avontuur aangaan in Frankrijk. 

We wensen jullie alvast een fijne zomer! 

Juf Aly, juf Joyce, juf Noor, juf Tessa, juf Osima, 

juf Tess, juf José en juf Merel 

 

 

 

 

 Middenbouw 

http://www.prentenboekeninalletalen.nl/


 

 

 

 

In dit blok hebben we geleerd hoe we met 

elkaar omgaan en wanneer iemand pijn heeft 

en wanneer je moet helpen. We zijn lief voor 

elkaar en onze aandacht ligt daarom op we 

gaan met plezier naar school en tevreden naar 

huis. Samen spelen samen delen is belangrijk. 

We hebben hart voor elkaar, we helpen elkaar 

en we hebben oor voor elkaar. Je mag ook boos 

zijn en daarover praten. Je bent ook weleens 

verdrietig. Maar meestal blij. Je mag je voelen 

zoals je wilt. Als we een conflict hebben, dan 

zorgen we ervoor dat het niet erger wordt. 

Door bijvoorbeeld het op te lossen met de gele 

pet. Je gaat op zoek naar een oplossing waar 

iedereen blij van wordt. Tijdens de Vreedzame 

School afsluiting hebben we voorbeelden 

gegeven van hoe we ons kunnen voelen. Deze 

hebben we uitgebeeld. We vonden het 

optreden erg spannend, maar hebben het 

super gedaan! 

Bovenbouw  

Project midden en bovenbouw 
 

Wij maken de domtoren in onze klas, bij juf 

Swenya. Iedereen schildert het op een doek in 

verschillende schilderstijlen. Hier hebben we 

les over gehad. 

Met jonge kinderen en grote kinderen van de 

onderbouw en bovenbouw. Het is altijd heel 

gezellig. Het is leuk om met elkaar samen te 

werken en soms wat grapjes uit te halen.  

 

Gemaakt door Senna uit de Zeemonsters 

 

 

 

  



 

 

We nodigen alle ouders met hun kinderen van OBS Jules Verne 

en peutergroep de Luchtballon uit om samen het jaar uit te knallen. 

Op donderdag 7 juli van 12.00- 14.00! 

De ouders mogen hapjes meenemen om tijdens het feest samen van 

te genieten. 

Wij zorgen ook voor wat lekkers en wat te drinken. 

De kinderen kunnen spelletjes doen, knutselen en lekker dansen. 

Èn de beroemde Jules Verne verloting vindt plaats!  

 

 

 

 


