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Beste ouders en verzorgers, 
De mooie zonnige dagen komen er weer aan en dat is fijn, de kinderen kunnen dan wat vaker naar buiten om te 
leren. Rekenen en taal kunnen ook heel goed buiten gegeven worden, bijvoorbeeld bij meten en woordenschat. 
Het is goed om te zien dat steeds meer ouders betrokken zijn bij de school. Door samen te werken kunnen we 
elkaar helpen om de kinderen zich verder te laten ontwikkelen. De ouderraad heeft hierin een belangrijke rol, 
het is dan ook goed om te zien dat de ochtenden die zij organiseren steeds meer bezocht worden. Komt u de 
volgende keer gerust langs, alle vaders en moeders zijn van harte welkom. 
 
Ronald Roovers 
Mariët Schilperoort 

 

Mis het niet! Ouderavond over pesten dinsdag 24 april om 19.00 uur 
Pesten is een veel voorkomend probleem op scholen. Door sociale media is de drempel lager 
geworden om te pesten. Op deze ouderavond bespreken we hoe we hier als school meer omgaan en hoe we 
samen met ouders hier iets aan kunnen doen. We geven uitleg over verschillende sociale media, gaan in 
gesprek met elkaar én krijgen informatie van kinderen uit groep 8. Na deze avond heeft u handvaten over hoe je 
met je kind in gesprek kunt gaan over pesten en het gebruik van sociale media. Wij vinden het heel belangrijk 
dat kinderen zich veilig voelen op school. U ook? We zien u graag op 24 april! 
 
The Daily Mile* (for a daily smile ☺) 
Het idee achter de ‘The Daily Mile’ is kinderen iedere dag een kwartier laten lopen of rennen op school.  De 
impact kan enorm zijn. Niet alleen de conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, 
gedrag en algehele welzijn kan vooruit gaan. Meester Jeroen heeft de ‘The Daily Mile’ vorige week met elke 
groep gedaan. De groepen 7 doen het tot drie keer per week. Misschien is a daily mile ook leuk voor uzelf? 
Check voor inspiratie hun vrolijke site: thedailymile.nl/ 
*Mile is het Engelse woord voor mijl. Een mijl is 1.61 kilometer. 
 

Nationale Buitenlesdag 
Vorige week hebben we meegedaan aan de Nationale Buitenlesdag. Uit onderzoek blijkt dat buitenlessen niet 
alleen leuk, maar ook goed voor het kinderbrein zijn.  
Boeiende informatie hierover kunt u vinden op: https://www.buitenlesdag.nl/   

 
 
Week van de wereldgodsdiensten   
Maandag 14 mei begint de week van de wereldgodsdiensten. Hierbij  verdiepen de kinderen zich ieder jaar in 
een andere godsdienst of levensbeschouwing. 
 

Hemelvaart (donderdag 10 mei) en Pinksteren (zondag 20 mei) 
Volgens de Bijbel bezocht Jezus na Pasen regelmatig zijn 12 vrienden. Op Hemelvaartsdag vertelde hij hen dat 
hij terug naar zijn Vader zou gaan en dat hij zijn plaatsvervanger, de Heilige Geest, zou sturen. Met Pinksteren 
kwam de Heilige Geest en vulde  Jezus’ vrienden met blijdschap en kracht. 
Overal ter wereld worden christenen die dat willen nog steeds met de Heilige Geest vervuld. 
 
 



 

Ramadan en vasten  
Van dinsdagavond 15 mei tot donderdagavond 14 juni is het Ramadan (data kunnen afwijken). In deze tijd 
eten, drinken en roken Moslims niet. De ramadan hoort bij één van de vijf zuilen van de Islam die een Moslim 
moet doen. Volgens de Islam leert de mens door vasten zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen 
aanleren als discipline en zelfbeheersing.  Zowel 's ochtends vroeg als 's avonds laat wordt er door sommigen 
heel uitgebreid gegeten. De ochtendmaaltijd heet shor of sohor, de maaltijd na het vasten iftar. De Ramadan 
eindigt met het Suikerfeest.  

 

Schaaktoernooi 
Yes! dinsdag 29 mei houden we het tweede ‘Schateiland schaaktoernooi’  voor ouders,  
leerlingen en leerkrachten.  U bent van harte uitgenodigd mee te doen.  
We beginnen om 15:00 uur en de prijsuitreiking is om 17:00 uur.  
Na de meivakantie laten we weten hoe u zich kan inschrijven. 

 
Suikerfeest op school 
Maandag 18 juni vieren we Suikerfeest op school. 
 

Gevonden voorwerpen 
Binnenkort komt er in de hal een ‘expositie’ van gevonden voorwerpen. U kunt meenemen wat van uw kind is. 
 

Schoolreisje 
Donderdag 21 juni gaat groep 1 t/m 7 op schoolreisje.  
 

Brede School Academie 
De BSA is bedoeld om gemotiveerde kinderen met  
ambitie en leerpotentie uit de groepen 6, 7 en 8 verder te 
helpen. Het gaat om kinderen die over het algemeen 
bovengemiddelde tot hoge scores hebben. De BSA is voor 
betrokken kinderen met een brede interesse die zichzelf willen 
verbeteren en zich daar ook echt voor willen inzetten. De 
BSA ondersteunt deze leerlingen op het gebied van 
woordenschat, begrijpend lezen, kennis van de wereld en 
academische vaardigheden. Er is een beperkt aantal plekken 
beschikbaar (90 voor heel Utrecht). De komende tijd worden potentiële BSA-
leerlingen uit de groepen 5 benaderd door de intern begeleider van de school. Wilt u meer 
weten? Check: http://www.bsa-utrecht.nl/ 
 
Zomerschool 
Tijdens de vakantie gaan vaak de taalvaardigheden van kinderen achteruit doordat ze minder lezen en minder 
bezig zijn met taal. De Zomerschool helpt ouders en kinderen met het stimuleren van taal tijdens de 
zomerperiode. De indeling over de groepen is als volgt: 
Groep 1-2: Tweede week van de zomervakantie: ma. 23 juli t/m do. 26 juli 2018 van 9:30 tot 11:30 u. 
Groep 3 t/m 7: Eerste week van de zomervakantie: ma 16 juli t/m vr. 20 juli van 09:00 tot 14:30 u.  
Groep 8: Laatste week van de zomervakantie: ma 20 aug. t/m vr 24 aug. van 09:00 tot 14:30 u. 
De kinderen van gr 1 t/m 3 worden aangemeld door de school. De kinderen van gr 4 t/m 8 kunt u zelf 
aanmelden via de website van de zomerschool: http://www.zomerschoolutrecht.nl/ 
 
Gezond eten en drinken 
Tijdens het thema ‘eten en drinken’ hadden de groepen 1 en 2 een winkel op hun eiland.  
De producten in deze winkel werden gesponsord door Mete Market. Bij deze willen we hen hartelijk bedanken. 

 

Ma 30 april t/m vrij.11 mei Meivakantie 
Wo 16 mei Schoolfotograaf 
Ma 21 mei  Tweede Pinksterdag 
Di 29 mei Schaaktoernooi op school 

Vrij 15 juni Kindvrije dag 
Ma 18 juni Suikerfeest op school 
Do 21 juni Schoolreis gr. 1 t/m 7 
Vrij 22 juni Studiedag 
Vrij 29 juni  Rapporten mee 
Di 3 en do 5 juli Advies gr. 7 -en rapportgesprekken 


