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Belangrijke data 

• 9 februari start cultuurweek 

• 15 februari studiedag, alle kinderen vrij 

• 26 februari t/m 6 maart krokusvakantie 

 

Corona 

Wat een bizarre tijden zijn het. Vorige week hadden we 5! van de 7 groepen in quarantaine. Bedankt 

voor uw begrip, het snelle schakelen en het meedenken. 

Het is goed nieuws dat de kinderen niet meer in quarantaine hoeven bij oplopende 

besmettingsgevallen in de klas. Er is echter ook een nadeel aan verbonden. Het risico wordt hierdoor 

groter dat de leerkracht besmet raakt en minimaal 8 dagen niet naar school kan komen. We vrezen 

voor een toestroom van zieke leerkrachten, wat helaas ook weer tot gevolg heeft dat we de 

kinderen niet op school kunnen ontvangen. Ook nu dus nog steeds het verzoek Parro nauwlettend in 

de gaten te houden. 

 

Deze grote golf aan corona besmettingen viel samen met de afname periode van de Cito toetsen. 

Voor de groepen 3 t/m 7 verlengen we deze periode tot aan de krokusvakantie. Voor de groep 8 

zorgen we er zoveel mogelijk voor dat de Cito's rekenen en begrijpend lezen midden februari 

afgerond zijn. Zodat we ze nog kunnen meenemen in het schooladvies.  

Voor alle groepen (dus ook groep 8) geldt dat we de uitslagen van de cito toetsen, niet als 

vaststaand formatief gegeven gaan gebruiken. De situatie is de afgelopen maanden voor de kinderen 

te onrustig geweest, met te veel momenten dat ze geen live onderwijs hebben kunnen volgen, om 

de Cito toetsen als 'beoordelend instrument’ te gebruiken. De cito toetsen gebruiken we dus 

informatief en helpen ons uw kind(eren) het best passende onderwijs te kunnen bieden.    

 

Hoe gaat het met? 

Juf Eline is helaas nog ziek thuis. Juf Merel neemt haar taken over voor de groep. 

Juf Joyce en Juf Noor zijn aan de beterende hand. Ze werken 3 dagen in de week. Hopelijk kunnen zij 

na de krokusvakantie verder opbouwen. Juf Merel neemt de taken van juf Joyce voor 2 dagen in de 

week over.  

Juf Kitty is 4 dagen in de week op school en staat 3 dagen in de week voor de groep.  

Juf Ayse re-integreert in kleine stappen. Ze werkt 3 x 2uur op school.  

Juf Jessica is bijna beter, maar werkt nog niet volledig.  

 

Voorlezen thuis 

 

Op school besteden we veel aandacht aan lezen. Dit doen we door voorlezen, 

zelf stillezen, leren lezen, begrijpend lezen, toneel lezen en nog veel meer. 

Plezier in lezen is hierbij erg belangrijk. Met corona in ons dagelijks leven 

weten we dat kinderen vaak lessen missen en ouders vragen om extra 

aandacht of werk. Thuis kunt u ook aandacht geven aan lezen. 



Aandacht voor lezen en voorlezen is niet voor iedereen makkelijk. Daar kunnen we elkaar bij helpen. 

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Voorleesexpress De Voorleesexpress kan bij u thuis 

komen voorlezen. Dit wordt gedaan door vrijwilligers. Aanmelden bij de Voorleesexpress kan via 

school. Als u graag gebruik wil maken van dit mooie aanbod, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht 

van uw kind. Zij zal dan samen met de intern begeleider de aanvraag doen. U kunt ook zelf al meer 

aandacht besteden aan voorlezen, ook in een andere taal. Kijk eens op deze site Prentenboeken in 

alle talen 

De Voorleesexpress is daarnaast ook op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen. Lijkt dat je leuk? 

Kijk dan eens op het deel van de website met informatie hierover of klik op deze link Vrijwilligers bij 

de Voorleesexpress 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

De aanmeld procedure voor nieuwe kleuters is aangepast. We merken dat dat nog niet bij iedereen 

bekend is. Daardoor worden sommige kinderen te laat aangemeld en hebben wij helaas geen plek 

meer voor deze kinderen. Heeft u een kind op de peutergroep, een kind waarvan de broer of zus al 

bij ons op school zit òf kent u iemand die zich bij ons wil aanmelden..  

Ga dan naar Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool voor de juiste aanmeld procedure en 

wees vooral op tijd!  

Ook voor leerlingen die willen switchen van school krijgen we aanmeldingen. Daarvoor is alleen in de 

middenbouw nog plek. Geïnteresseerden kunnen dan via de mail contact met ons opnemen.  

 

Even voorstellen:  

 

Jeugdverpleegkundige  

 

Ik ben Sandra van Iersel, jeugdverpleegkundige bij de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
De JGZ is er voor alle kinderen in Utrecht en hun ouders. Er werken 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en 
logopedisten. Heeft u vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw 
kind? We denken graag met u mee. Ook als u bijvoorbeeld twijfels heeft 
over het gedrag van uw kind, uw kind niet zindelijk is, weinig slaapt, slecht 
eet, weinig zelfvertrouwen heeft of gepest wordt 
Wij nodigen alle kinderen regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek. 
Dit schooljaar in groep 1,2,5 en 7 
Heeft u een vraag, dan kunt u mij bereiken via het algemene nr van de JGZ 
: 030-2863300. Ook staat er veel informatie op onze website 
www.jeugdengezinutrecht.nl. 

 

Het samenwerkingsverband Utrecht primair onderwijs 

De Jules Verne werkt net als alle andere basisscholen in Utrecht met het samenwerkingsverband 

Utrecht primair onderwijs (SWV Utrecht PO). Het samenwerkingsverband heeft per wijk een team 

van consulenten die met school en ouders mee kunnen denken over vragen op het gebied van 

onderwijs. Op de Jules Verne werken we met Team Passend Onderwijs 1 (TPO1).  

 

Team Passend Onderwijs 1 

https://voorleesexpress.nl/locatie/utrecht
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://voorleesexpress.nl/hoe-werkt-het/vrijwilligers/
https://voorleesexpress.nl/hoe-werkt-het/vrijwilligers/
https://naardebasisschool.utrecht.nl/
http://www.jeugdengezinutrecht.nl/


Wij zijn Bertien Landzaat, Sandra van den Eijnde en Anoeska van Marle en werken als Consulent 

Passend Onderwijs bij Samenwerkingsverband Utrecht. Wij zijn er om de school te ondersteunen in 

het onderwijs passend maken voor de kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat kan te 

maken hebben met vragen over gedrag, leren of welbevinden. Samen met de school en u als ouders 

gaan we op zoek naar wat nodig is om de leerling weer met plezier en zelfvertrouwen aan het 

onderwijs te laten deelnemen. 

 
 

 
 

 
 

Bertien  Sandra Anoeska 
 

     

Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

We vierden de start van de Nationale 

voorleesdagen. In onze pyjama keken we met 

elkaar naar een voorstelling.  

 

Daarnaast werken we met elkaar aan het 

thema weer. We meten elke dag de 

temperatuur buiten, maken ons eigen 

weerbericht en onderzoeken welke 

verschillende klimaten er zijn.  

 

Om de maandagen krijgen we les in de grote 

gymzaal van monkey moves. Dat is voor 

sommige van ons ook wel spannend. Maar de 

meesten genieten van al het klim, spring en 

klauterwerk! 

 

 
 

 Middenbouw 



 

We gaan een voorleeswedstrijd organiseren in 

alle klassen van de midden- en bovenbouw. De 

winnaars mogeb bij de onderbouw voorlezen 

en we hebben een verrassing hen. Meedoen 

mag, hoeft niet. We hebben afgesproken dat 

de kinderen die mee willen doen zelf een stukje 

uitkiezen uit hun boek, maximaal 2 bladzijden. 

Dit mag een boek van school zijn of van thuis. 

Ze bereiden het voor en oefenen met op toon 

lezen en rustig lezen. De kandiaten lezen voor 

op vrijdag 4 februari aan de kinderen van onze 

eigen klas. De klas kiest de winnaar door 'blind' 

te stemmen. Veel leesplezier! 

Bovenbouw  

Wat zijn het weer twee gekke, onvoorspelbare 

maanden geweest. Drie weken kerstvakantie, 

twee weken school en een paar dagen in 

quarantaine. Afgelopen maandag zagen we 

elkaar om 09:00 uur online in Meet voor de 

check-in. Ondanks de nieuwe manier van 

inloggen, zaten we met bijna de gehele klas 

achter de camera. Fijn dat er nog steeds, 

misschien af en toe met een traan en wat 

frustratie, zo snel geschakeld kan worden door 

u en de kinderen. Gelukkig zit het grootste deel 

van de groep weer op school met juf 

Annemieke. Volgende week starten we rustig 

en pakken we aan het einde van de week de 

Cito's weer op. Daarnaast starten we met het 

project 'Tijd van pruiken en revoluties' en 

ronden we de boekpresentaties af. Fijn om 

volgende week weer op school te zijn.  

Juf Swenya  

Nieuwsbrief Lockdown 

Zoals de meeste van jullie weten zat de 

bovenbouw in quarantaine. De garnalen en de 

zeemonsters kregen toen elke dag om 9 uur 

online les.  

Er is nog steeds verdeling tussen de klassen, 

een groepje zit thuis en een groepje op school. 

We hebben de kinderen gevraagd wat ze 

vonden van het thuisonderwijs. 

Er zijn verschillende meningen over de 

quarantaine, sommige mensen vonden het leuk 

en sommige vonden het niks. Hiermee laten we 

zien wat de andere ervan vonden! We hopen 

dat de hele corona crisis ophoudt en dat we het 

gewoon weer leuk en normaal kunnen hebben. 

We gaan knallen dit jaar!!! 

Fijne dag! Zaineb van de Garnalen 

 

 


