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Belangrijke data 

• 11 november nationaal schoolontbijt 

• 16 november studiedag, alle kinderen vrij 

• 18 november ontwikkelverslag gaat mee naar huis 

• 5 december Sint viering, alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.  

• 9 december viering Paarse Vrijdag 

 

We zijn weer gestart na een heerlijk warme herfstvakantie. Fijn iedereen weer te zien! Deze periode 

kijken we uit naar een aantal vieringen. Daarnaast ontvangt u het ontwikkelverslag van uw kind en 

vinden er voortgangsgesprekken plaats.  

In de bovenbouw start Juf Eline weer! Ze staat elke maandag en dinsdag in de groep. We zijn blij dat 

ze er weer is. Daarnaast is juf Isis gestart, zij geeft op de donderdag extra rekenondersteuning in de 

bovenbouw.  

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Nieuwe ‘kleuters’ worden aangemeld via de gemeente, dat kan niet meer via ons als school zelf. Ook 

als uw kind al broers/zussen op school heeft of als uw kind de peutergroep bezoekt, moet u uw kind 

aanmelden via de gemeente. Aanmelden kan in het kwartaal dat uw kind 3 wordt.  

Helaas komt het nogal eens voor, dat ouders vergeten hun kind aan te melden. Wij zitten dan vaak al 

vol en kunnen dan zelfs geen broertjes/zusjes plaatsen.  

Wees er dus op tijd bij!  

Aanmelden kan via: Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool 

 

 

Ontwikkelverslag 

https://naardebasisschool.utrecht.nl/


 

Het vorig schooljaar hebben we met het team een nieuwe manier 

ontwikkeld om u te informeren hoe het met uw kind gaat. We 

hebben een zogenaamd ontwikkelverslag ontworpen, dit zal het 

welbekende rapport vervangen. 

Twee keer per jaar ontvangt u van ons een uitgebreid 

ontwikkelverslag over uw kind. Daarin leest u terug hoe de 

ontwikkeling verloopt van uw kind, binnen zijn/haar eigen 

mogelijkheden. 

Ook uw kind krijgt het woord in het verslag en noteert zelf 

zijn/haar visie op de eigen ontwikkeling. 

De leerkracht en uw kind voeren aan de hand van het verslag een zogenaamd ‘kindgesprek', waar 

ruimte is om met elkaar stil te staan hoe het nu gaat en waar de focus op zal komen te liggen voor 

de komende periode.  

Vervolgens bent u van harte welkom voor een voortgangsgesprek met de leerkracht (vanaf groep 4 

komt uw kind uiteraard mee). We bespreken dan de inhoud van het ontwikkelverslag en er is ruimte 

om bevindingen uit te wisselen.  

Op deze manier vormen we met elkaar een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw 

kind. 

Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

Nu het buiten steeds kouder en eerder donker 

wordt halen wij de warmte en het licht naar 

binnen. We hebben afgelopen maandag 

stilgestaan bij Divali. We hebben onze donkere 

lokalen met kaarslicht verlicht, we hebben 

gezongen en iets lekkers gegeten. In de middag 

hebben we allemaal een mooie zandtekening 

gemaakt. Hebben jullie ze al zien hangen? 

 

Vanaf maandag start ons nieuwe thema: overal 

lichtjes. We gaan spelen, werken en leren over 

donker en licht en zullen samen uitkijken naar 

de aankomst van Sinterklaas. 

 

 

 Middenbouw 



 

De middenbouwers zijn aan de slag gegaan met 

een les (toekomstkunde) van de WWF. Ze 

hebben geleerd wat water voor invloed heeft 

op het milieu. Zuinig met water omgaan is 

belangrijk! Ze hebben tips bedacht en dat op 

stickers gezet. Zo kan het thuis opgehangen 

worden.   

Bovenbouw  

Voor de herfst hebben we allemaal 

verschillende dingen gedaan zoals 

toneelstukken gespeeld voor de 

kinderboekenweek en ons project Gi-Ga Groen. 

De toneelstukjes waren heel erg grappig en 

leuk.  

Volgende week starten we met ons nieuwe 

project. We hebben er zin in!  

Verder hebben we deze week de verkiezingen 

van de kinderraad.  Veel kinderen doen mee. 

Deze week beginnen we ook weer met Engels 

daar gaan we proberen meer aandacht aan te 

geven. 

 

Groetjes Azelya 

 

 

 

 

 


