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Beste ouders/verzorgers, 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn inmiddels een feit en we hebben al verschillende 
activiteiten gehad. De algemene ouderavond waarop we als team hebben laten zien waar we komend 
schooljaar mee aan de slag gaan was een goede start en het was dan ook fijn om veel ouders te zien. Het 
is belangrijk dat ouders en school goed samenwerken, daardoor ontwikkelen kinderen zich het beste. Dit 
schooljaar gaan we de Vreedzame school nog beter zichtbaar maken in de school. Op een Vreedzame 
manier met elkaar omgaan betekent respect hebben voor elkaar door te luisteren naar de ander en 
samen verantwoordelijk te zijn voor eigenlijk alles wat we doen. Dit verwachten wij van de kinderen, de 
ouders en het team van Het Schateiland. We leren kinderen conflicten op te lossen door het uit te praten 
en geen geweld te gebruiken. Het is belangrijk dat school en ouders elkaar daarbij ondersteunen, zodat 
onze kinderen altijd voor hulp bij ons terecht kunnen. Samen zorgen we voor elkaar. Het team en ik kijken 
dan ook uit naar weer een goede samenwerking met u. 
Ronald Roovers, Schoolleider 

 
 

 

 

 

 

Kinderboekenweek: Vriendschap en ‘Kom Erbij!’ 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek begonnen. Dit jaar gaat de  
Kinderboekenweek over vriendschap! BFF, hartsvriendinnen en soulmates, kortom échte vrienden.  
Het thema is ‘Kom erbij’, want ook al is iedereen anders – iedereen hoort erbij.  Gezien het thema hebben 
we ervoor gekozen dit jaar vooral het duo lezen te promoten (dat is samen één boek lezen waar ieder 
kind om de beurt een stukje leest). In de centrale hal ziet u verschillende 'duo-leeshoeken' en er liggen 
kussens en zitzakken waar de kinderen in duo's samen kunnen lezen. Verder ziet u een stellage waar 
we verhalen/tekeningen over vriendschap tentoon gaan stellen.Kinderen voor kinderen heeft een dans en 
een lied op het thema gemaakt: Klik hiervoor op deze link: Kinderen voor kinderen  
 

Voordelen van Lezen…  
- Kinderen komen tot rust als ze een boek lezen. 
- De leesprestaties van kinderen gaan vooruit bij dagelijks 15 minuten lezen!.  
- Door lezen groeit automatisch de woordenschat en leesvaardigheid. 
- Lezen vergroot de wereld  van kindereren.  
 -Kinderen die veel lezen begrijpen ook andere vakken beter. 
- Lezen kan een voorsprong geven op opleiding, werk en sociale omgang. 
 

Bibliotheek 
In de Bibliotheek is er een gratis Jeugd abonnement voor iedereen tot 18 jaar.  
Met dit abonnement kunnen de kinderen onbeperkt alle materialen lenen dat voor hun leeftijd geschikt is 
en kunnen ze 1 uur per dag gratis gebruik maken van de computers. Inschrijven kan online of in de 
Bibliotheek. Neem een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs mee, ook na online inschrijving.  
Ook voor ouderen heeft de bibliotheek interessante activiteiten zoals taalcafé, taal en digitale vragen, 
tabletinloop en sollicitatiespreekuur. Voor meer info kijk op: www.bibliotheekutrecht.nl/kanaleneiland.html 
 

 

 



 

 

Voorleesexpress  (aanmelden tot 1 november bij juf Reny) 
Vanaf januari kunnen een aantal gezinnen van onze school meedoen aan de Voorleesexpress.  
Als u meedoet aan de Voorleesexpress komt er één keer per week iemand bij u thuis voorlezen.  
Het project duurt twintig weken. De voorlezer gaat samen met u en de kinderen lezen en naar de 
bibliotheek. Check voor meer interessante informatie over het plezier en nut van voorlezen de site: 
voorleesexpress.nl/locatie/view/utrecht. Op hun Youtubekanaal vind je filmpjes van onder anderen 
voorlezer Jorinde, zij legt uit hoe je een ‘supervoorlezer’ wordt! 
             
Vreedzame School 
In het komende blok leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en hoe je daarmee om kan gaan. Je kan boos 
worden, ervan weglopen of met elkaar praten. We leren de kinderen de praattechniek die nodig is om 
problemen respectvol op te lossen.  
 
Vreedzaam virtueel. Weet wat uw kind ziet!  
Wij krijgen regelmatig te horen dat kinderen slecht slapen, buikpijn hebben,  
bang zijn of eng dromen. Vaak als we verder vragen heeft het te maken met dingen  
die ze zien door virtuele spelletjes of op internet. Bijvoorbeeld een spelletje waarin ze  
zombies moeten doodslaan, een figuur die hen via  internet en WhatsApp aanzet  
tot zelfverminking of een enge oma die met een honkbalknuppel mensen doodslaat.  
Een ander dood maken is standaard in deze virtuele wereld. Laten we samen onze kinderen beschermen 
tegen dit soort invloeden. Laat uw kind niet teveel alleen met tablet of telefoon en loop regelmatig hun 
kamer binnen als ze achter hun laptop zitten. Sommige kinderen leven en spelen in een wereld waar wij 
geen weet van hebben. Laten we deze wereld zo veilig en opbouwend mogelijk voor ze laten zijn. Tot slot 
een citaat uit een boek over ontwikkelingspsychologie: 
‘Pesten op internet komt veel voor, waarbij een ruzie niet uitgevochten hoeft te worden zoals op het 
schoolplein. Het kind leert op deze manier minder goed omgaan met conflicten. Het kan bij een 
computerspel de ander doodmaken zonder dat dit enige consequenties heeft, behalve dat het er punten 
voor krijgt’. Bron: Jacqueline Hendriksen, ‘Het verhaal van het kind’. Ontwikkelingspsychologie. 
 

Informatie vanuit Het Buurtteam 
Uw school werkt samen met een aantal partners aan optimale ondersteuning voor leerlingen.  
Wij, het Buurtteam, ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei 
levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en 
financiële vragen). Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen, 
of dat school u uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij de school ons bij u 
introduceert. 
* Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden. 
* We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden     
  concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. 
* Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder. 
  Iedere donderdagmiddag tussen 12.30 en 15.00 uur is buurtteammedewerker Mariëlle Tammes      
  aanwezig op Het Schateiland. 
 

   Belangrijke data:  
Maandag 22 t/m vrijdag  26 oktober Herfstvakantie 
Donderdag 1 november Moederlunch 
Donderdag  1 november Ouderavond groep 8 
Donderdag 15 november Ouderavond Vreedzaam (voor alle ouders) 
Dinsdag  27 en donderdag 29 nov. Voortgangsgesprekken 
Woensdag 5 december Sinterklaas op school, kinderen 12.30 vrij 
Dinsdag 18 december  Inloopochtend Ouderraad 
Donderdag 20 december Kerstviering op school. 

                                           De creatief juf vraagt… 
Heeft u lege luciferdoosjes? deze zijn zeer welkom bij juf Jacqueline! 

 
 


