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Belangrijke data 

• 30 augustus ouderavond (meet&greet) 

• 14 september diploma-uitreiking nieuwe mediatoren 

• 12 september t/m 23 september kennismakingsgesprekken 

• 26 september t/m 30 september meekijkweek voor ouders 

• 5 t/m 14 oktober kunst en kinderenboekenweek 

• 21 oktober studiedag, alle kinderen vrij 

 

Dag allemaal! 

We zijn heerlijk rustig gestart. Het was zo fijn om alle kinderen weer op school te zien. In alle klassen 

heerst een gezellige sfeer. We hebben kennisgemaakt met elkaar, leuke spellen gespeeld en 

natuurlijk de eerste start gemaakt met de lesstof.  

 

Ouders in de school!  

Fijn u allemaal weer te zien! Elke ochtend bent u van harte welkom in de stamgroep. Daarnaast 

staan er komende maand een hoop leuke dingen voor ouders op de rol. 

Ouderavond 

We starten met een ouderavond dinsdag aanstaande. Deze avond staat volledig in het teken van 

meet&greet. We werken niet met een vaste starttijd. De deuren staan open tussen 1900 en 2030 en 

u kunt binnenlopen ergens in die anderhalf uur binnenlopen. 

Maak kennis met ons team, andere ouders, de lesstof en de werkwijze.  Voor deze bijeenkomst 

heeft u uw mobiel nodig, vergeet u die niet mee te nemen?  

Kennismakingsgesprekken 

De kennismakingsgesprekken zijn bedoel voor u, uw kind en de leerkracht beter met elkaar kennis U 

kunt zich inschrijven via Parro. U ontvangt een bericht van de leerkracht wanneer deze mogelijkheid 

wordt opengesteld.  

Meekijkweek 

De laatste week van september is er de mogelijk om te ervaren hoe het is om als leerling bij ons op 

school te zitten. U kunt van half 9 tot half 10 meedraaien in de stamgroep van uw kind. Daarvoor is 

het nodig dat u zich inschrijft, ook daarover krijgt u bericht wanneer dat mogelijk is.  

 

Gym 



Helaas is het niet gelukt een gymdocent te vinden. De komende periode heeft ‘De Brede School’ en 

vakdocent voor ons geregeld. Tot de herfstvakantie komt zij gym geven aan de midden en 

bovenbouw op de maandag en woensdag. 

Ondertussen gaat onze zoektocht naar een vaste gymdocent natuurlijk nog gestaag door!  

 

 

Juf Eline is bevallen van een gezonde dochter Sophie.  

Moeder en dochter maken het goed en Finn is een trotse 

broer! 

 

 
 

Kennismaken met: 

Meester Robin 
 

 

Ik ben Robin Hilverts. Het komende jaar zal ik meelopen als 
stagiair in de bovenbouw. Vanaf februari zal ik hier ook 
mijn afstudeerstage lopen en hoop ik komende zomer 
bevoegd leerkracht te zijn. Ik ben zelf 37 jaar en ben mij 
aan het omscholen. Naast dat ik druk ben met mijn studie 
en mijn werk ben ik sinds vorig jaar vader geworden van 
een dochter: Juul. Met haar ga ik graag op pad in mijn vrije 
tijd en hiernaast probeer ik ook een paar keer in de week 
te sporten. Ik ben dan ook te porren voor een sportieve 
uitdaging. Zo heb ik in het verleden meerdere marathons 
gerend, een (halve) Iron Man gedaan en hoop ik als lid van 
de Friesche Elfsteden, dat de Elfstedentocht ooit nog 
doorgaat. Hopelijk hebben jullie zo een beetje een beeld 
van mij. Spreek mij vooral aan als je mij ziet en wie weet 
tot snel! 
 

Juf Maaike 
 

 

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Maaike, leraar in 
opleiding bij de Aquariussen. Ik ben er op de dinsdagen, 
woensdagen en donderdagen. De eerste weken van het 
schooljaar loop en kijk ik vooral mee. Daarna zal ik de 
groep op boven genoemde dagen draaien. Daarin word ik 
begeleid door Thelma en werk ik uiteraard samen met 
Kitty en Han van de Leo’s. Deze week heb ik kennis 
gemaakt met de kinderen en met het team. Dat was een 
heel warm welkom! Ik heb er enorm veel zin in. 
Kort iets over mij. Na 20 jaar in het communicatievak 
werkzaam te zijn geweest, heb ik het roer twee jaar 
geleden omgegooid en ben ik gestart met de Pabo 
(versneld). Ik woon lekker dichtbij, in de wijk Pijlsweerd, 
met mijn man en twee zoons van 16 en 13 jaar. 



 

Juf Lisa 
 

 

Hoi allemaal, 
Ik ben Lisa en sinds dit schooljaar werkzaam als leerkracht 
in het onderbouwteam van de Jules Verne. Sinds mijn 
afstuderen in 2016 heb ik in het buitenland gewerkt, een 
tijdje invalwerk gedaan op verschillende scholen en een 
aantal jaar voor groep 3 en 4 gestaan op een andere 
school in Utrecht.  
In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in, of ben ik te 
vinden bij een cultuurprogramma in de stad. Spreek me 
gerust een keer aan om even kennis te maken. 
 

Meester Han 
 

 

Hallo allemaal!  

Ik ben Han Posthuma, 23 jaar, geboren en getogen in 

Enschede en heb net de PABO afgerond. Ik ben een jaar 

geleden verhuisd naar Utrecht, en voel me soms nog een 

beetje toerist in eigen stad. Vorig jaar ben ik werkzaam 

geweest in Overvecht, en heb ik dus kennis mogen maken 

met de onderwijswereld in Utrecht. Dit beviel me zo goed, 

dat ik komende periode les zal geven op de Jules Verne.  

Op de maandag en dinsdag word ik de invaller bij de 

Dhanu's, op de woensdag en donderdag sta ik bij de Leo's. 

Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging, we gaan er 

een mooie (en leerzame) tijd van maken! 

 

Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

 

 
 
Na een zonnige vakantie zijn we allemaal weer 
met frisse zin begonnen. We zijn enthousiast 
gestart en moeten nog wel een beetje wennen 
aan onze nieuwe groepsnamen; steenbokken, 
taurussen en de scorpio's 
De indeling van de lokalen is ten opzichte van 
vorig jaar wel gewijzigd. We hebben nu een 
taal- een reken- en een creatief lokaal. Dat 
houdt in dat in deze lokalen de materialen te 
vinden zijn die hierbij horen. En dat in deze 
lokalen ook de uitleg wordt gegeven passend 
bij het vakgebied. 
Omdat we allemaal aan alle kinderen, op 
afgesproken tijden, uitleg geven zien we ook 

alle kinderen. 
 



 
 Middenbouw 

 

 

 

 

 

In de middenbouw zijn we goed gestart! We 

werken in onze stamgroep aan een fijne sfeer 

door middel van de lessen van de Vreedzame 

school. Daarnaast doen wij ook veel samen! 

Werken en spelletjes. Ze leren wij elkaar 

allemaal kennen! 

 

 
 

Bovenbouw  



 

Wat hebben we de eerste week van school 

gedaan??? 

 

We hebben deze eerste week een poster over 

onszelf gemaakt en ook een 

verjaardagsvlaggetje. De Dhanu's en de Karka's 

hebben een soort van gymles gedaan. De 

volgende dag gingen we de posters en 

verjaardagsvlaggetjes afmaken. Op deze manier 

hebben we elkaar beter leren kennen. 

We hopen dat we een heel leuk en gaaf jaar 

gaan krijgen. 

 

Groetjes, Azelya en Tuba 
 

 

 


