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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste schooldagen zitten erop. Het was mooi om alle blije gezichten van de kinderen weer in de school 
te zien en u als ouder weer eens te spreken. Als team hebben wij zin om weer aan de slag te gaan en hopen 
op een ‘normaal’ schooljaar. In deze nieuwsbrief vind u informatie over de eerste weken van het schooljaar, 
nieuwe teamleden en het gebruik van Social Schools. Ook vindt u een overzicht van de vakanties en vrije 
dagen voor de kinderen voor dit schooljaar. Veel leesplezier. 
 
Team het Schateiland 

 
Vreedzame school en de Gouden weken 
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van elkaar leren kennen en 
afspraken maken met elkaar. Het is belangrijk om tijd te steken in het (opnieuw) 
kennismaken met elkaar. We noemen de eerste weken van het schooljaar dan ook 
de Gouden Weken. De kinderen leren door verschillende spellen elkaar goed  
kennen, zodat ze ook weten wat ze aan elkaar hebben. Samen werken, elkaar 
helpen, naar elkaar luisteren zijn daarbij ontzettend belangrijk. Iedereen hoort 
erbij en mag er zijn vinden wij belangrijk op Het Schateiland. 
Naast het elkaar leren kennen, maakt de klas ook afspraken met elkaar en 
worden de schoolregels besproken. We gaan er vanuit dat iedereen op een 
positieve manier naar school wil komen en er zich prettig wil voelen.  
We gaan uit van een aantal basisregels:  

• Iedereen hoort erbij en mag er zijn  
• We luisteren naar elkaar, ook als we van mening verschillen  
• We hebben in interesse in elkaar en accepteren hoe de ander is.  
• We gaan met elkaar om zoals we willen dat ze met ons omgaan  
• Conflicteren lossen we pratend met elkaar op  

  
De basisregels gelden voor iedereen die bij de school is betrokken; kinderen, ouders, personeel en anderen 
die onze school bezoeken. We handelen naar de regels die er zijn en spreken elkaar aan op momenten dat 
het lastig is. Door te reflecteren kijken we naar ons eigen aandeel en zoeken we naar manieren waarop we 
een goede omgang met elkaar kunnen waarborgen.  
  
In de klas worden afspraken gemaakt met elkaar over hoe we het willen hebben in de groep. We gaan ervan 
uit dat iedereen naar school komt om te leren om zichzelf te ontwikkelen. Leerkrachten helpen kinderen 
daarbij en kunnen daarbij sturen en begeleiden. 
 

Pesten is nooit oké!  
Wij zijn meester Jeroen, de gymleerkracht, en juf Ciska van groep 4B. Wij zijn de anti-
pestcoördinatoren op onze school. 
Als kinderen gepest worden, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Maar ook medeleerlingen, 
leerkrachten of ouders kunnen bij ons komen als een kind gepest wordt. Ook met andere 
vragen die met pesten te maken hebben kunt u bij ons komen. Maar dit kan ook door een 
briefje in de witte brievenbus in de hal te stoppen. Wij gaan in gesprek met de gepeste 
kinderen, maar ook met de pesters en alle andere betrokkenen, om zo tot een oplossing van het probleem te 
komen. Want iedereen is verantwoordelijk voor een school waar pesten geen plaats heeft! 

 
 
  



 
Nieuwe teamleden van Het Schateiland 
Dit schooljaar wordt ons team versterkt door een aantal nieuwe teamleden. Graag stellen we ze even aan u 
voor. 
 
Dag, mijn naam is Maarten Dirks en ik sta dit jaar samen met juf Ilse voor groep 8a. Het 
Schateiland is voor mij niet nieuw, want toen ik twee jaar geleden aan de Pabo begon 
deed ik op deze school mijn eerste stage-ervaring op. Voordat ik besloot om leerkracht te 
worden, werkte ik onder meer als consultant en HR manager. Ik woon met mijn vriendin 
en mijn twee kinderen, van wie de jongste trouwens ook in groep 8 zit, in Utrecht.  
  

 
Hallo! Ik ben Anne Thole en geef les aan groep 1/2. Ik woon in De Meern, samen met mijn 
ouders, twee cavia's en een lieve kat. Mijn hobby's zijn dansen, fluitspelen en boeken lezen. Ook 
houd ik veel van wandelen en fietsen! 
 

 
Mijn naam is Nena Gresnigt, ik ben 34 jaar en ik woon met veel plezier met mijn vriend en 
2 zoontjes van 2 en 5 jaar in Nieuwegein. Dit schooljaar ga ik van woensdag t/m vrijdag les 
geven in groep 1A. Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten en ik wens alle kinderen die starten 
veel plezier op Het Schateiland! 
 

Mijn naam is Elmer de Gruijl en ik ben dit jaar samen met Suzan de leerkracht van groep 6A.  
Samen met mijn vrouw Nina en mijn dochters Alexandra en Filippa woon ik in Culemborg. Ik 
houd ervan om met mijn gezin te wandelen in de natuur en lees graag boeken over 
geschiedenis. Ik kijk ernaar uit om er samen met de kinderen een mooi jaar van te maken. 

 
 
Mijn naam is Inge de Zeeuw en ik ga drie dagen werken op het Schateiland. Ik ga me vooral 
bezig houden met het verrijkingsonderwijs en soms invallen in de verschillende groepen. 
De afgelopen 5 jaar heb ik gewerkt bij de Brede School Academie. Mijn kennis en ervaring die 
ik daar heb opgedaan kan ik goed gebruiken bij het opzetten van de verrijkingsgroepen. Ik 
heb er veel zin in. 

 
Mijn naam is Lisanne Aben en ik ben de nieuwe intern begeleider van de bovenbouw. Ik ben 
29 jaar en woon samen met mijn vriend en 2 zoontjes in Utrecht. In mijn vrije tijd voetbal ik en 
ga ik graag op pad met mijn gezin of vriendinnen. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en 
om samen te werken. 

 
Mijn naam is Eefje Wijgergangs en sinds dit schooljaar werk ik op het Schateiland als 
Bouwcoördinator Onderbouw. Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag.  
Mocht u vragen hebben over het aanmeldbeleid of het onderwijs in de groepen 1 t/m 4 kunt u bij 
mij terecht. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!  

 
 
Informatie via Social Schools 

Social Schools is de app waarmee u alle informatie over de school ontvangt: nieuws uit de klas of over de 
school, inschrijven voor oudergesprekken, data van de studiedagen en ander belangrijk nieuws. Het is 
daarom belangrijk dat u dan ook aangemeld bent bij Social Schools. Bent u dat nog niet, neem dan even 
contact op met de leerkracht van uw kind. Kent u ouders die de app nog niet hebben, vertel het ze, zo helpen 
we elkaar. 
Nieuw dit jaar is dat als uw kind ziek is, dit door kunt geven via de app. U gaat dan in de app onderin naar 
het symbool van Administratie (tweede symbool van links) en daar kunt u dan uw kind absent melden en de 
reden voor het absent zijn aangeven. 
In Social Schools moet u ook aangeven of uw kind op de foto mag en waar de foto’s voor mogen worden 
gebruikt. Dit doet u bij Administratie (tweede knop van links onderin) en klikt dan op de naam van uw kind en 
daarna kiest u voor toestemmingen. U kunt dan daar aanvinken waar u wel of geen toestemming voor geeft, 

  



Coronamaatregelen 
Helaas zijn we nog niet van het corona virus af en gelden er nog steeds maatregelen. Houd altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar en blijf thuis bij klachten en laat u testen. Laten we met elkaar hier alert op zijn. We krijgen 
van verschillende scholen berichten dat zij al klassen in quarantaine hebben. 
 
Eten en drinken 
Onze school heeft het vignet Gezonde school, omdat we het belangrijk 
vinden dat iedereen gezond kan leven. Bij een gezond leven hoort gezonde 
voeding. Tijdens de eerste pauze eten de kinderen alleen fruit en drinken ze 
water. In de tweede pauze eten de kinderen brood (geen croissantjes of 
andere zoete broodjes) en drinken ze bij voorkeur water. In pakjes en 
flesjes zit vaak veel suiker en daarom stimuleren we de kinderen water te 
drinken. Ze kunnen hun fles of beker vullen in de klas. 
 

Startgesprekken 

In de week van 13 september staan er startgesprekken gepland, deze zijn bedoeld om met elkaar kennis te 
maken. Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk om het kind zo goed mogelijk te 
laten ontwikkelen. Het kan zijn dat de startgesprekken worden verspreid over twee weken i.v.m. de 
coronamaatregelen, zodat de afstand tussen volwassenen in de school kan worden gewaarborgd, dit ziet u 
dan terug in de planning waarop u kunt intekenen voor de gesprekken. 
 

Ouderinformatiemiddag 
Op donderdag 9 september staat een informatiemiddag voor ouders gepland om u te informeren waar we als 
school komend schooljaar aan gaan werken. Door de coronamaatregelen zijn er echter een aantal 
beperkingen. Op dit moment zijn we aan het bekijken op welke manier we toch een informatiemoment 
kunnen organiseren in de school. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat via Social Schools 
 

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: Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool (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, dan kan bij de onderbouwcoordinator Eefje Wijgergangs, eefje.wijgergangs@ksu-utrecht.nl  
 
 

  

https://naardebasisschool.utrecht.nl/
mailto:eefje.wijgergangs@ksu-utrecht.nl


Vakanties en vrij dagen 

Op onze website staat een overzicht van studiedagen, lesvrije dagen en vakanties. 
Start schooljaar: maandag 30 augustus 2021  
  
Vakanties en vastgelegde vrije dagen  
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie: 27 dec 2021 t/m 7 jan 2022  
Krokusvakantie 28 feb 2022 t/m 4 mrt 2022  
Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022  
2e Paasdag: maandag 18 april 2022   
Meivakantie: 25 apr 2022 t/m 6 mei 2022  
Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 vrij  
2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022  
  
Studiedagen (leerlingen vrij):  
Maandag 15 november 2021  
Donderdag 20 januari 2022 (leerlingen vanaf 11:30 uur vrij)  
Maandag 14 en dinsdag 15 februari 2022  
Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022  
Vrijdag 8 juli 2022  
  
Schooldagen tot 12:30 uur  
Vrijdag 3 december 2021 (Sint)  
Vrijdag 24 december 2021 (Kerst)  
Vrijdag 22 april 2022 (Koningsspelen)  
 

 


