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Beste ouders en verzorgers, 
Het is goed om te zien dat de kinderen met veel plezier naar school komen om zich te ontwikkelen.  
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen zijn en zich verantwoordelijk 
voelen voor wat ze doen. Leerkrachten stimuleren kinderen  om zelf oplossingen te bedenken, alleen 
of samen met een klasgenoot. Als Vreedzame school vinden we het belangrijk om met elkaar over 
dingen te praten en elkaar te helpen. Door met elkaar in gesprek te zijn begrijpen kinderen elkaar 
beter en worden misverstanden sneller opgelost of zelfs voorkomen. Als team doen we dat ook, met 
elkaar in gesprek zijn over hoe we het onderwijs nog beter kunnen maken. Ook u als ouder heeft daar 
een belangrijke rol en wij nodigen u dan ook uit om mee te denken over hoe we het leren en met 
elkaar omgaan op Het Schateiland nog prettiger kunnen maken. 
 
Ronald Roovers   
Mariët Schilperoort 
(Schoolleiders)  
Vreedzame School 
Ondertussen zijn we begonnen met blok 5, ‘We dragen allemaal ons steentje bij’.  
In dit blok leren de leerlingen wat mediatie is, namelijk conflicten oplossen met de hulp van een derde, 
neutrale partij. Belangrijk is dat de derde persoon niet het conflict oplost maar de anderen begeleidt.  
Ook staat het samen zorgen voor de hele school centraal. 
Kamp groep 8 
Dinsdag 3 t/m vrijdagochtend 6 april gaan de groepen 8 weer een sportieve en ontspannende tijd 
hebben tijdens hun kamp.  
Ouder informatie avond groep 7 
Dinsdag 10 april is er voor groep 7 een ouder informatie avond van 18.30 tot 19.30 uur. 
Programma ‘Ik eet het beter’  
In de derde week van maart doen wij met groep 5t/m 8 mee aan het interactieve programma ‘Ik eet het 
beter’. Tijdens deze lessen leren kinderen dat gezond eten heel leuk en lekker is. 
 

 

 
 
Voorleesexpress 
Via de Voorleesexpress komt er twintig weken een vrijwilliger voorlezen bij een gezin met kinderen van 
2 tot en met 8 jaar. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel en ouders krijgen tips om het 
voorlezen zelf over te nemen. 
Aanmelden voor het nieuwe seizoen (start in september) kan tot 8 mei. 
De volgende criteria worden gehanteerd: 
- uw kind(eren)  zijn 2 tot 8 jaar oud. 
- uw gezin / kind heeft de VoorleesExpress nodig ivm taalachterstand in  het Nederlands. 
- uw gezin heeft niet eerder meegedaan met de VoorleesExpress. 
- u kunt op een vaste avond in de week en u bent gemotiveerd. Als u mee wilt doen, kunt u een 
afspraak maken met juf Reny. Deelname is 15 euro.  
Klik op bijgaande link voor een leuk voorlichtingsfilmpje: De Voorleesexpress 



 

Doe middag 
Een aantal keer per jaar hebben wij doe-middag in het kader van cultuur. Op een doe-middag bieden 
we verschillende activiteiten aan, bijvoorbeeld creatief, techniek, koken of dans. De kinderen kiezen 
voor een activiteit die hen leuk lijkt en doen dit samen met leerlingen uit andere groepen 

     
 Week van de Lentekriebels 
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart is het de week van de Lentekriebels. Wij doen hier ook weer 
aan mee. Het thema is ‘Anders?!’. We besteden aandacht aan diversiteit.  Dit is een breed thema en 
komt eigenlijk ook terug in ons Vreedzame Schoolpakket thema: ‘Iedereen hoort erbij en mag er zijn’. 
Goede Vrijdag en Pasen 

Met Goede vrijdag herinneren de Christenen dat Jezus aan het kruis is gegaan.  
Vóórdat Jezus bestond was het zo dat mensen vergeving voor fouten konden krijgen door ieder jaar 
een dier te offeren. Door Jezus gaf God zélf een offerlam voor alle mensen. Gelukkig liet God Jezus 
ook weer opstaan uit de dood, en dat vieren we met Pasen. Donderdag 29 maart vieren we Pasen op 
school met het Paasverhaal en een knutselactiviteit. Tijdens de knutselactiviteit mengen we de 
kinderen van alle groepen door elkaar, dat is gezellig en bevordert de saamhorigheid. Vindt u het leuk 
om mee te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij de moeders Fatima en Karima of juf Dona en juf 
Lucienne. (oudere broers of zussen zijn ook welkom om te helpen!) 
Woensdag 14 maart staking. 
Onze leerkrachten doen mee met de landelijke staking op woensdag 14 maart. 
Wilt u meer weten over het hoe en waarom? Lees dan de uitgebreide toelichting die onze schoolleider 
Ronald Roovers 27 februari heeft geschreven in Social Schools. 
Vrijdag 20 april Koningsspelen (NB op de kalender staat 27 april, dit is verplaatst) 
Vrijdag 20 april vieren we weer de Koningsspelen met binnen- en buiten spelletjes voor iedereen. 
Ouders die mee willen helpen zijn heel welkom, we sturen tegen die tijd een berichtje via Social 
Schools. 

 Wo 14 maart Staking basisscholen Utrecht 
Vr 30 maart Goede Vrijdag, iedereen vrij 
Ma 2 april Tweede Paasdag, iedereen vrij 
Di 3 t/m vr 6 april Kamp groep 8 
Di 10 april Informatieavond groep 7 
Di 17 t/m vr 20 april Entree- en eindtoetsen gr. 7 en 8 
Vrijdag 20 april Koningsspelen 
Vrij 27 april Koningsdag Iedereen vrij 
Ma 30 april t/m vrijdag 11 mei Meivakantie    


