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Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst wil ik u namens het hele team van Het Schateiland een groot compliment geven! En niet zonder 
reden, u als ouder heeft het de afgelopen maanden niet makkelijk gehad. In januari moesten we allemaal 
thuisblijven en waren we met het hele gezin thuis, daarna weer naar school, maar corona was nog niet weg; 
er werd getest en daardoor moesten de kinderen toch weer even thuis blijven of zelfs een hele klas in 
quarantaine bij een positieve uitslag. Dat heeft veel gevraagd van u als ouder, flexibiliteit en creativiteit. 
Complimenten en dank daarvoor! 
Helaas zijn we er nog niet helemaal van af, maar het lijkt de goede kant op te gaan. De richtlijnen blijven 
voorlopig nog hetzelfde, waardoor nog niet alles mogelijk is. Blijft u ook alert op klachten, het gebeurt nog 
regelmatig dat gezinnen in quarantaine moeten i.v.m. een coronabesmetting en wekelijks hebben we contact 
met de GGD. We doen onze uiterste best om uitval te beperken en alle leerlingen naar school te krijgen; 
ondersteuners staan voor de klas, de groep is op school en de leerkracht geeft les via het digibord in de klas, 
leerkrachten komen op hun vrije dagen extra werken om groepen op te vangen. En toch lukt het helaas niet 
altijd, hoe graag we zouden willen. 
 
Gelukkig zijn er ook nog andere dingen dan corona die gebeuren in een school! Kinderen en leerkrachten 
zijn heel hard aan het werk met van alles en nog wat en we zien bij iedereen plezier bij het naar school gaan. 
Verderop in de nieuwsbrief vindt u nog meer informatie over de schoolbieb en het nieuwe aanmeldbeleid. 
 
Namens het team, 
Ronald Roovers 
Schoolleider  

 
Vreedzame school 
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, 
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast 
verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen families,  de 
klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen 
praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een 
eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. 
Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. 
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen 
dingen die je via een lesje kunt overdragen. De kinderen werken in 
tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.  
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf 
omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo 
veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten 
en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen  bewust 
van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan  welk gedrag  
niet meer kan, d.w.z. welk gedrag  haaks staat op de bedoelingen van dit 
blok. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie  naar de kinderen. 
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders 
hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig 
heeft, omdat  “anders zijn mag”.  
.   

 
 
  



 
 
 
 
Opening nieuwe schoolbibliotheek 
In de tijd dat de school gesloten is geweest is er 
door het team leesbevordering gewerkt aan het 
vernieuwen van de schoolbibliotheek. Heel veel 
oude en niet bruikbare boeken zijn de school uit 
en zijn vervangen door prachtige nieuwe boeken. 
Een aantal kinderen van groep 7 wordt opgeleid 
tot bibliothecaris, zodat zij de boeken ook aan 
kinderen kunnen uitlenen. De bibliotheek wordt 
verder uitgebreid, zodat kinderen straks ook 
boeken mee naar huis kunnen nemen om te 
lezen! 

 

 
Baas van morgen 

Acht leerlingen uit groep 8 krijgen donderdag 10 juni de kans om één dag baas te zijn 
van een groot bedrijf. De baas van morgen is een project van onze partner Jinc. Dit jaar 
gaan de leerlingen naar Vodafone/Ziggo, Ordina, Fujitsu of Politie Midden-Nederland. 
Ze mogen één dag op de directeursstoel plaatsnemen en ervaren hoe het is om baas te 
zijn van een bedrijf. Daarnaast gaan de leerlingen meedenken over een vraagstuk dat 
leeft binnen het bedrijf. Dit jaar is het thema kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. De 
leerlingen die meedoen hebben vooraf een sollicitatiebrief geschreven om te vertellen waarom zij deze kans 
willen. Ze hebben er heel veel zin in. Wij wensen ze dan ook veel plezier! 
 

 
Meedenken met de school (schoolplan voor de komende 4 jaar) 
Het doel van een school is het verzorgen van goed onderwijs. Om dat goed te doen stellen scholen elke vier 
jaar doelen en kijken ze vooruit naar hoe ze die doelen willen bereiken. In het schoolplan worden de doelen 
en de toekomstvisie van de school beschreven. En daarbij hebben ook uw hulp nodig. Wij vinden het 
namelijk belangrijk om te weten wat u als ouder belangrijk vindt in onze school, hoe kijkt u tegen de 
ontwikkeling van kinderen aan, hoe gaan we om met de veranderende maatschappij? Graag gaan we met u 
in gesprek en zijn we benieuwd naar uw ideeën. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te 
denken. Vanwege de coronamaatregelen mag dit niet in de school zullen we dit online doen, op woensdag 9 
juni van 16:00 tot 16:45 uur. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een mail naar ronald.roovers@ksu-
utrecht.nl  
 

 
Studiedagen op vrijdag 25 juni en maandag 28 juni 
Op vrijdag 25 juni en maandag 28 juni zijn er studiedagen voor het team, dat betekent dat alle kinderen vrij 
zijn. Als team gaan we aan de slag met de analyses van de school. Zodat we ons onderwijs nog beter 
kunnen afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.  
 

 
Schoolreis groep 1 t/m 7 
Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten dat de schoolreis dit jaar niet door zal kunnen gaan. Dit is 

geen leuk bericht en we hadden het graag anders gezien. De richtlijnen geven op dit moment te weinig 

ruimte om op een veilige manier op schoolreis te gaan. Daarnaast zien we dat er met regelmaat nog 

gezinnen in quarantaine moeten i.v.m. een besmetting in het gezin.  

Omdat het schoolreisje voor de kinderen vaak een hoogtepunt van het jaar is, zijn we aan het nadenken over 

alternatieven die ervoor kunnen zorgen dat de kinderen toch een onvergetelijke dag hebben op of rond de 

school. 

  

mailto:ronald.roovers@ksu-utrecht.nl
mailto:ronald.roovers@ksu-utrecht.nl


 

Inschrijven nieuwe kinderen 
Wellicht heeft u via de media gehoord dat het inschrijven op de basisschool in Utrecht gaat veranderen. Er 
komt een stedelijk aanmeldbeleid vanaf oktober 2021. Dat betekent dat alle kinderen in Utrecht vanaf dan 
aangemeld worden via een website.  
 
Voor het eerst naar de basisschool 

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool 
kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier voor meer 
informatie kunt u terecht op: www.naardebasisschool.utrecht.nl (vanaf 1september) 
Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe 
manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare 
plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een 
school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk 
kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school 
van hun keuze te komen. 
Aanmelden 
In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: 
naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die 
geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. 
  
Tot 1 oktober gaat het aanmelden op onze school op de wijze zoals deze nu is, via de school door middel 
van een inschrijfformulier als uw kind drie wordt. Mocht u vragen hebben over het nieuwe aanmeldbeleid stelt 
u ze dan gerust. 
 
Coronamaatregelen op school 
De coronamaatregelen zijn op school nog steeds van kracht.  
Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar!  

 Houd u aan de looprichting op het plein! 
 Blijf niet op het plein staan, loopt u alstublieft door, zodat anderen 

ook ruimte hebben om hun kinderen op te halen en te brengen. 
 Als uw kind bij de leerkracht is, dient u het plein te verlaten. Blijf niet 

wachten tot ze naar binnen gaan. 
 Blijf achter de lijnen en pionnen 
 Houd de ingang en uitgang vrij, zodat ouders zonder obstakels het schoolplein op en af kunnen. 
 Er mogen nog steeds geen ouders in de school, als uw kind iets 

vergeten is, dan mag deze alleen naar binnen. 
 Wilt u de leerkracht spreken, maak dan na schooltijd telefonisch een 

afspraak. 

 

Vakanties en vrij dagen 

Hieronder het overzicht van vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2020/2021 
 
Studiedagen: 
Vrijdag 25 juni en maandag 28 juni 2021 
Vrijdag 16 juli 2021 
 

Overige vrije dagen en vakanties staan op onze website www.ksu-hetschateiland.nl 
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