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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wist u dat we op elke maandag om 12:15 uur met de groepen 4 t/m 8 samenkomen in de hal? 
Dan bespreken we samen hoe we Vreedzaam met elkaar omgaan. Kinderen maken foto's van 
positieve dingen die ze zien in de school en vertellen dan waarom ze die foto hebben genomen.  
Afgelopen periode is er hard gewerkt door het team, ouders en leerlingen om onze school 
Vreedzamer te maken. Het blijft belangrijk dat we met elkaar blijven praten over zaken die ons 
bezig houden in de school en op het plein.  
 
Namens het team wens ik u allemaal een fijne decembermaand en vast alle goeds voor 2019! 
 
Ronald Roovers, Schoolleider 
 

Vreedzame School, we hebben oor voor elkaar 
We zijn afgelopen maand begonnen met blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’. Een mooi blok, 
omdat de nadruk ligt op het naar elkaar luisteren. Het goed luisteren naar elkaar draagt bij aan 
het begrip hebben voor elkaar, ondanks de diversiteit die er is op school. 
 

Nog plek bij de Voorleesexpress 
Er kunnen nog gezinnen worden aangemeld voor de Voorleesexpress.  
De deadline is verplaatst naar 19 december.  
Als u meedoet aan de Voorleesexpress komt er één keer per week iemand bij u thuis voorlezen.  
Wilt u meedoen? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met juf Reny! .  
Wilt u dit bericht ook doorgeven aan ouders die dit misschien niet kunnen lezen? 
 
Donderdag 20 december, Kerstfeest  
Het wordt weer een mooie dag met creativiteit, het Kerstverhaal, optredens en ‘s avonds een 
Kerstdiner. Tijdens het Kerstdiner, van 17.30 tot 18.30 uur, zijn alle ouders hartelijk welkom voor 
gezelligheid en lekkers in de hal. Dit jaar doen we het weer zo dat de ouders vóór de start van 
het Kerstdiner een gedeelte van hun hapjes in de hal achterlaten. Vanuit de OR kwam de vraag 
niet teveel eten te maken (weggooien is zonde) en erop te letten dat iedereen iets anders maakt. 
 
Vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij.  
 
Taalcursus Tel mee met taal 
Tel mee met taal biedt een leuke taalcursus aan voor vaders en moeders.  
De cursus is voor elk niveau. 
We beginnen in januari en u kunt zich aanmelden bij juf Maryse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schoolfotograaf 
Maandag 14 en dinsdag 15 januari komt de schoolfotograaf. En…extra leuk!...Dit jaar mogen de 
kinderen met hun broertjes en/of zusjes op de foto!  
 
Donderdag 17 januari, ouderavond groep 7. 
Donderdag 17 januari is er een ouderavond voor de groepen 7. Houdt u deze avond vast vrij?  
U krijgt nog een uitnodiging via de leerkracht 
 

Activiteiten de Eilandsteede 
Wist u dat er in de Eilandsteede (de kinderboerderij in park Transwijk) leuke activiteiten zijn? 
Als u op de volgende link klikt ziet u een overzicht van álle activiteiten 

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/eilandsteede/ 

Activiteiten Bibliotheek Kanaleneiland 
Wist u dat de bibliotheek iedere week activiteiten voor u en uw kind heeft?  
Hieronder staan er een paar:  
Dinsdag 11 december: Taalcafé 
Het Taalcafé is een plek waar anderstalige Utrechters en Utrechtse taalvrijwilligers wekelijks met 
elkaar in gesprek kunnen gaan. Van 15:00 tot 17:00 uur. 
Woensdag 12 december: Doe Mee Startpunt,  voor taal- en digitale vragen 
Formulieren invullen, inloggen, schrijven van een sollicitatiebrief. Dat is niet altijd gemakkelijk. 
Heb je daarbij hulp nodig? Kom dan naar het Doe Mee Startpunt. Het is dé plek waar je kunt 
binnenlopen met je (digi)tale vraag. Ook kun je er zelf oefenen.Van 10:00 tot 12:00 uur. 
Woensdag 12 december: Voorlezen! 
De mooiste en spannendste verhalen, voorgelezen aan kinderen. Van 15:00 tot 15:30 uur. 
Donderdag 13 december: Tabletinloop.  
Iedere donderdagochtend Van 10:00 tot 12:00 uur.  
Kijk voor álle activiteiten op: bibliotheekutrecht.nl/kanaleneiland 
 
En tot slot willen we jullie bedanken voor de leuke samenwerking en hulp tijdens activiteiten 
zoals uitstapjes, Sinterklaas en Kerst.  
 
Belangrijke data:   

  

 Dinsdag 18 december Inloopochtend ouderraad 

Donderdag 20 december Kerstviering,  ‘s avonds Kerstdiner 

Vrijdag 21 december Kinderen 12.30 uur vrij 

Maandag 24  dec t/m vr 4 januari Kerstvakantie 

Donderdag 17 januari Ouderavond groep 7 

Maandag 28 jan. t/m vr. 1 febr. Week van de Poëzie 

Maandag  11 februari Studiedag (kinderen vrij) 

Dinsdag 12 februari  Lesvrije dag (kinderen vrij) 


