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Ontdek en ervaar je kracht!

KBS De Catharijnepoort1
7 september 2018

Een nieuw schooljaar
Op 27 augustus begon een nieuwe schooljaar. Om
half 9 stond ik bij de deur op de locatie Majellapark.
Het was erg fijn om de kinderen en ouders weer in
goede gezondheid terug te zien. Het team was de
week ervoor al druk geweest met alle
voorbereidingen, zoals het inrichten van de klassen,
het bespreken van de leerlingen en het voorbereiden
van de lessen. We heetten ook twee nieuwe collega’s
welkom, die ons team komen versterken. Tijdens de
eerste vergadering hebben we de jaarplanning
besproken, waarin alle activiteiten en feesten
vermeld staan. Alle ouders hebben vorige week een
overzicht ontvangen van de vakanties, maar
binnenkort ontvangt elk gezin van ons een mooie
bewaarkalender waar alles op staat. Daar zijn we
momenteel druk mee bezig. Ik wens via deze weg
iedereen een mooi schooljaar toe, waarin we weer op
een prettige wijze gaan samenwerken in het belang
van het leren van de kinderen!
Anita Verweij
Schoolleider
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Personeel
Voor de vakantie is de groepsindeling bekend gemaakt. Hierbij de
foto’s en namen van het managementteam (schoolleider en
bouwcoördinatoren) en het zorgteam (intern begeleiders, oftewel IBers). Zowel de bouwcoördinatoren als de intern begeleiders zijn
werkzaam op beide scholen.

Anita Verweij
Schoolleider

Frederieke Willemse
IB-er onderbouw

Sanne van Aarle
coördinator
onderbouw

Jasper Bawa
coördinator
middenbouw

Nicole Kerckhoff
IB-er middenbouw

Patricia Pouw
coördinator
bovenbouw

Jeannette Wezelenburg
IB-er bovenbouw

Tussenschoolseopvang
Afgelopen schooljaar zijn we met het nieuwe rooster gestart waarbij
alle kinderen op school eten en drinken. De kinderen gingen eerst eten
en drinken in de groep, daarna naar buiten en daarna hadden ze nog
tijd om verder te eten en te drinken tijdens lestijd-light. Dit hebben we
afgelopen schooljaar geëvalueerd met ouders, leerlingen en het team.
We kregen enkele reacties dat een kwartier te kort was om te eten.
Het team bedacht vervolgens dat het misschien handiger is om eerst
naar buiten te gaan en daarna een half uur de tijd te hebben voor het
eten en drinken. Het laatste kwartier tijdens lestijd- light, waarin de
kinderen verder kunnen lunchen, maar de leerkracht bijvoorbeeld
voorleest. Dit gaan we nu tot de herfstvakantie uitproberen om dit
vervolgens weer te evalueren en bij te stellen. Mochten hier vragen
over zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de schoolleiding.
Social Schools
Hebben jullie de app van Social Schools al? De nieuwe groepen zijn
weer aangemaakt in het ouderportaal! Met deze app zie je wat de
kinderen beleven op school door middel van foto’s en korte berichten.
Daarnaast zetten de leerkrachten ook belangrijke mededelingen op
Social Schools. Heb je de app nog niet, zet deze dan snel op je
telefoon! Lukt dat niet? Vraag dan hulp aan de leerkracht van je kind.
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Meester Stijn en juf Sanne
Op de locatie Schimmelplein zijn twee nieuwe groepsleerkrachten
werkzaam. Hieronder stellen ze zich aan jullie voor.
Mijn naam is Stijn Mittendorff. Ik geef les aan groep 6 op de locatie
Schimmelplein. Vorig jaar heb ik al stage gelopen in groep 8 en groep 3
op deze locatie. Daarnaast werkte ik toen op verschillende scholen in
Amsterdam: groep 1 in de Indische buurt, groep 3 en 1 in de Bijlmer en
had ik verschillende invalklussen in de Randstad, waaronder ook op de
Catharijnepoort. Ik ben erg blij dat ik sinds het begin van dit
schooljaar deel uitmaak van het team! Ik rond bijna de PABO aan de
Hogeschool van Utrecht af, waarna ik mijn diploma in ontvangst
verwacht te nemen. Daarnaast heb ik een achtergrond in
filmwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik hoop daarmee de
leerlingen ook wat mee te geven over moderne media zoals film,
games, en internet.
Verder kom ik uit het bouwjaar 1985 en woon ik samen met mijn
vriendin (en kat) in Utrecht. Heb je vragen, kom dan even naar me toe.
Naast meester Stijn Mittendorff is ook juffrouw Sanne Berens nieuw
op onze school. Zij stelt zich hieronder aan jullie voor.
Ik ben Sanne Berens, op woensdag, donderdag en vrijdag juf van de
groep 5 op de locatie Schimmelplein. Vanaf augustus dit jaar ben ik
gestart als zij-instromer in het basisonderwijs. Dat houdt in dat ik
naast mijn werk voor de klas, ook nog twee jaar lang één avond in de
week onderwijs volg aan de Marnix academie.
Ik ben afgestudeerd in de Pedagogische Wetenschappen en heb 13 jaar
werkervaring in de jeugdhulp sector, zowel in de praktijk met kinderen
en ouders, alsook meer beleidsmatig. Vorig jaar heb ik een opleiding
afgerond tot aandachttrainer in het basisonderwijs, ook wel bekend als
mindfulness voor kinderen of de ‘kikkertraining’ in de methode van
Eline Snel. Het voor de klas staan beviel zo goed dat ik nu met veel
plezier de overstap heb gemaakt naar het echte ‘juf- zijn’!
En verder… ben ik 37 jaar en woon ik in Utrecht met mijn man en onze
twee kinderen: Een jongen van 4 en een meisje van bijna 7 jaar.
Vragen? Stel ze vooral!
Brief over de AVG
Alle ouders/verzorgers hebben een brief ontvangen i.v.m. de AVG.
Hierop kan een ieder aankruisen waarvoor wij foto’s van de kinderen
mogen gebruiken. Dat kan zijn voor de kalender, de nieuwsbrief, Social
Schools, de schoolgids of de website. We willen deze formulieren
uiterlijk vrijdag 14 september van elk kind ontvangen.
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Afstemmingsgesprekken
Vanaf maandag 24 september zijn de afstemmingsgesprekken. Dit
gesprek is bedoeld als een kennismaking tussen de ouders/verzorgers,
het kind en de leerkracht. De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn ook bij
dit gesprek aanwezig. De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen zelf
beslissen of ze bij het gesprek aanwezig zijn. Bij de deuren van de
groepen komen intekenlijsten te hangen.
Een week voordat het gesprek plaatsvindt, krijgen de kinderen een
aantal vragen mee naar huis. Het is prettig als deze vragen thuis, voor
het gesprek, besproken worden. Alvast bedankt!
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september gaat de grootste en populairste
scholenactie van Nederland weer van start: De Kinderpostzegelactie.
Ook onze leerlingen gaan zich inzetten voor kinderen die dat hard nodig
hebben: voor kinderen door kinderen! Dit jaar kunnen onze leerlingen
op twee manieren hun bijdrage leveren aan de actie, namelijk door
persoonlijk langs te komen of door gebruik te maken van het internet,
inclusief de nieuwe app.
Dit jaar sieren afbeeldingen van de Fabeltjeskrant de kinderpostzegels.
Wilt u zien waar onze leerlingen zich voor inzetten, kijk dan op
www.kinderpostzegels.nl/filmpjes
Nieuwe activiteiten Na-school.nl
In de week van 17 september starten er weer nieuwe activiteiten van
na-school.nl. De activiteiten zijn op verschillende dagen gepland voor
groep 1-2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Er zijn leuke activiteiten
gepland als de denkclub, handletteren, kunst en culinair en
skateboardlessen.
Je kunt je kind(eren) aanmelden via de website www.na-school.nl
De kinderen die naar de BSO gaan worden na de activiteit opgehaald
door een medewerker van Ludens. Als je vragen of opmerkingen hebt
kun je terecht bij de coördinator Patricia Pouw of via hoi@na-school.nl
Alvast veel plezier!
Schoolfoto’s
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de
kinderen uitgedeeld. Wij willen jullie er graag op attenderen dat de
kortingscode U1ZVHXUU van 20% nog even geldig is voor de fotosets.
Deze loopt t/m 21 september 2018.
Daarbij hebben zij nu nog extra leuke kortingsacties lopen! Wanneer de
kortingscode CANVAS2018 gebruikt wordt, krijg je 20% korting op een
canvasdoek. Wanneer je kortingscode ZOMER18 gebruikt, ontvang je
20% korting op een fotovergroting.
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U-Pas
Ouders mogen de U-pas op school inleveren om een kopie te laten
maken. Hierdoor is de ouderbijdrage voldaan. Met de U-pas krijg je
tevens korting op het lidmaatschap bij diverse sportverenigingen. En bij
de fietswinkel op de Amsterdamse Straatweg is het mogelijk om een
een fiets aan te schaffen! Ook de activiteiten van Na-school zijn te
betalen via de U-Pas. Kijk voor meer info op https://www.upas.nl/aanbod
Verkeersles
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties praktijklessen verkeer
(naast de theorielessen in de klas).
Locatie Schimmelplein:
- maandag 10 september, groep 5
- maandag 17 september, groep 6
Locatie Majellapark:
- donderdag 13 september, groep 6
- donderdag 20 september, groep 7/8
De kinderen moeten hun fiets meebrengen. De fietsen moeten in het
fietsenrek geplaatst worden.
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Even voorstellen. Ik ben Manon ter Beek en werk per 1 mei 2018 bij het
Buurtteam en ik ga Joost vervangen die per 1 oktober 2018 een andere
baan heeft.
Het Buurtteam op school
Wat kan het Buurtteam op school bieden: Het Buurtteam is er voor
kinderen, ouders en leerkrachten. Zij kunnen het buurtteam om raad
vragen of ons betrekken bij hulp. Naast het bieden van hulpverlening
aan kinderen, jongeren en gezinnen, helpen we graag de basis
ondersteuningsstructuur op school te versterken.
Wanneer school zorgen heeft rondom de ontwikkeling van een kind
zullen zij dit met ouders bespreken. Indien wenselijk kunnen ze dan
ook mij of een van mijn collega’s uitnodigen om bij het gesprek te
zitten. Dit om te kijken of het Buurtteam samen met het gezin kan
onderzoeken wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
In de Buurtteams werken professionals met verschillende expertises.
Samen kijken we wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving
bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig hebt. U houdt
zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. De gezinswerker
ondersteunt u waar dat nodig is. Als u naast de hulp van het buurtteam
nog andere zorg nodig heeft, helpt de gezinswerker u bij de contacten
met de juiste organisaties en kunnen uw kind zo nodig doorverwijzen
naar gespecialiseerde hulp.
Het buurtteam ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en
dat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarbij is het
dagelijks leven van het gezin ons uitgangspunt, staat de inhoud van uw
vraag centraal, richten we ons op concrete oplossingen en vormt de
veiligheid van uw kind altijd de ondergrens.
Ik heb zelf de nodige affiniteit met scholen. Voorheen heb ik in een
buurtteam van Amsterdam gewerkt en ook daar was ik aangesloten bij
scholen. Mijn achtergrond is PABO, HBO Pedagogiek en Nederlands als
Tweede taal docent.
Contactgegevens
Mocht u vragen hebben? Per 1 oktober 2018 zal ik regelmatig op de
woensdagochtend op school zijn. Op woensdagochtend 26 september
zal ik mij komen voorstellen in de groepen 4 t/m 8. U kunt ook uw
Buurtteam bellen of langsgaan bij het Buurthuis Rosa in Lombok waar
het Buurtteam gehuisvest is.
Buurtteam West
Malakkastraat 6, 3531 HM, Utrecht
Algemeen nummer: 030 7400501
west@buurtteamsutrecht.nl
www.buurtteamsutrecht.nl

