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Belangrijke data 

• 22 december schooldag tot 12:00 uur, 18:00-19:15 Kerstviering. 

• 23 december schooldag tot 12:00 uur. 

• 26 december t/m 6 januari kerstvakantie. 

• 9 januari studiedag, alle kinderen vrij. 

• 26 januari start van de nationale voorleesdagen.  

 

Wat fijn dat we Sint op school mochten ontvangen! Anders dan vorig schooljaar mocht hij nu wel in 

alle groepen komen en konden alle kinderen de Sint een hand geven. Het was een fijne dag! 

Vanmorgen vierden we met elkaar dat ‘je mag zijn wie je bent' oftewel Paarse Vrijdag. Samen 

stonden we stil bij de verschillen tussen mensen, verschillen in wie je bent, welke kleding je wilt 

dragen, wat je thuiscultuur is en wie je liefhebt.  

 

  
 

Over 2 weken vieren we met elkaar kerst. Iedereen wordt feestelijk onthaald op het schoolplein om 

18:00 uur. De kinderen gaan vervolgens naar de klassen om een hapje te eten met elkaar. Voor de 

ouders is er ‘koek en zopie’ en live-muziek op het schoolplein. Wees welkom!  

 

Formatie 

We blijven als school kampen met een groot tekort aan leraren. Een aantal van onze collega's zijn 

langdurig afwezig ivm persoonlijk omstandigheden. Daarnaast gaat het vinden van invalleerkrachten 

zeer moeizaam. We hebben er zelfs voor moeten kiezen om de bovenbouwgroepen in de maand 

december 1 dag in de week thuis te laten werken. We zetten er alles op alles, om ervoor te zorgen 

dat we alle kinderen vanaf januari weer 5 dagen in de week op school kunnen ontvangen.  

Samen met ons schoolbestuur SPO blijven we actief zoeken naar langdurige oplossingen voor de 

invulling van de groepen. Daarnaast hebben we met het team ook gekeken naar kortstondige 



oplossingen bij invulling van ziekte. We zetten ons leerkrachtteam daarbij in op alle groepen waar 

nood aan de man is.  

Helaas gaat ook de zoektocht naar een vakdocent gym niet voorspoedig. De gymaanbieder vanuit de 

Brede School blijft ons daarom nog steeds ondersteunen op de maandag en woensdag.  

We delen uw zorgen over de continuïteit voor de kinderen. We zetten alle zeilen bij om ervoor te 

zorgen dat de leerlingen wel het benodigde onderwijsaanbod krijgen. Inzet van naschoolse 

activiteiten, extra reken- en leesbegeleiding, online materialen voor thuis, inzet van onze ambulante 

leerkrachten, zorgen ervoor dat de kinderen vooralsnog het passende onderwijsaanbod krijgen.  

 

Tijd voor ouders 

 

 

Elke vrijdag van half 9 tot half 10 is Carla op 

school en maakt ze tijd voor ouders. Onder het genot 

van een kop koffie worden diverse thema's behandeld 

en kunt u uw vragen stellen. 

 

Carla is er ook wanneer u ondersteuning wilt bij het aanvragen van de energiesubsidie. 

En.. Bent u op zoek naar een goede vrije tijdbesteding voor uw in de vorm van een ‘clubje’, dan weet 

Carla daar alles van! Ze kan samen met u de opties bespreken en indien nodig een afspraak maken 

voor een kennismaking/proefles.  

Wilt u een chromebook / laptop aanschaffen voor uw kind, dan kan dat wellicht via stichting 

leergeld. Ook daarvoor kunt u bij Carla terecht. Leergeld Nederland | Alle kinderen mogen meedoen. 

Want nu meedoen is straks meetellen! 

Wist u dat er ook mogelijkheden zijn voor vergoeding van de zwemles? Ook daar kan Carla u mee op 

weg helpen. Zwemles met de U-pas | Gemeente Utrecht 

 

Overstap op digitaal toetsen met Leerling in beeld van Cito 

Op de Jules Verne volgen we de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig. Hiervoor gebruiken we 

een leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Zij hebben een nieuw 

systeem ontwikkeld dat wij gaan gebruiken: Leerling in beeld. Hierin ligt de focus op de brede 

ontwikkeling en groei van de leerling. We zullen de toetsen zo veel mogelijk digitaal afnemen.  

Na de kerstvakantie zullen we de toetsen afnemen voor lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Deze 

toetsen geven ons meer inzicht in over een leerling of er meer hulp nodig is of juist meer uitdaging 

ingezet moet worden. Op deze manier krijgt uw kind de beste kans om zijn of haar talenten te 

ontwikkelen.  

Het is goed om te weten dat kinderen toetsen, zeker digitaal, vaak best leuk vinden. Stress komt 

vaak vanuit de omgeving. Daarom adviseren we u er geen nadruk op te leggen. Het is een 

https://www.leergeld.nl/
https://www.leergeld.nl/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/zwembaden/zwemles-kinderen/zwemles-met-de-u-pas/


hulpmiddel voor ons onderwijs waarbij we kunnen zien hoe het gaat met de groei van uw kind op 

cognitief gebied. Deze toetsen gebruiken we naast observaties, beurten in de klas en nagekeken 

werk om een completer beeld te hebben.  

Mocht u meer informatie willen over de toetsen of het digitaal afnemen dan kan u terecht op 

school. Er is ook veel informatie op de site van Cito beschikbaar voor ouders: Primair en speciaal 

onderwijs | Voor ouders (cito.nl) 

 

Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest 

met ons thema ‘overal lichtjes’. Er zijn 

lampionnen gemaakt en de kinderen spelen 

met de zaklamp op de bovenste verdieping van 

ons speelhuis. Dat is lekker spannend. 

Inmiddels hebben we een schoorsteen bij het 

speelhuis waar we ingepakte ‘cadeautjes ‘door 

heen kunnen doen. Hierbij komt het passen en 

meten van de grootte van de cadeautjes aan de 

orde. We zien een hoge betrokkenheid bij deze 

speelactiviteit. En natuurlijk hebben we 

genoten van de komst van de Sint. 

 

 
 

 Middenbouw 

 

 

 
 

 

Meten = weten 
Elke maandag krijgen de leerlingen van de 
middenbouw een nieuwe weektaak. Daarop 
staan extra taken voor de vakken Spelling, 
Rekenen, Taal en Project. De kinderen plannen 
deze taken zelf en kruisen af wat ze hebben 
gedaan. De opdrachten op de weektaak sluiten 
aan bij de leerdoelen van de desbetreffende 
week. Nieuw op de weektaak is de Rekenhoek. 
In de rekenhoek zijn doe-opdrachten te vinden. 
Deze periode zijn daar vooral meetopdrachten 
te vinden. De leerlingen meten bijvoorbeeld 
objecten op schaal met een meetlint en maken 
vervolgens een schatting hoe groot deze 
objecten in het echt zijn. Daarnaast meten ze 
verschillende objecten in school en op het 
schoolplein. Ook kunnen ze zichzelf opmeten 
en dat intekenen. Op deze manier werken we 
spelenderwijs aan het vergroten van het 
meetinzicht en referentiematen (je kunt je iets 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders


voorstellen bij een maat). Bij een meter denk ik 
bijvoorbeeld aan een grote stap of aan de 
breedte van een deur. De kinderen hebben veel 
plezier in deze opdrachten! 
 

Bovenbouw  

In de bovenbouw hebben we op het leerplein 
nieuwe hoeken.  
Je hebt de Schrijfhoek daar moet je van drie 
plaatje er een kiezen en daar ga je dan een 
verhaaltje bij bedenken dat schrijf je dan op 
een blaadje op. 
Je hebt de kaplahoek daar kan je het stadion 
van FC Utrecht na bouwen. 
En je hebt de rekenhoek daar heb je drie 
keuzes en je mag het niet alleen doen, 
En als je iemand hebt gevonden ga je het op 
het schoolplein dat doen. 
Naast dat tafeltje kan je ook 
automatiseerspelletjes spelen met iemand. 
En er is een kast die heet de knutselkast daar 
zitten allerlei knutselspullen in. 
 Bedankt voor het lezen. Groetjes, Zalekha 
 

 

 

 

 


