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Voor in de agenda: 
4 febr.  19.00 uur - Ouderavond over het gebruik van internet 
8 febr.  10.00 uur - Informatieochtend voor nieuwe ouders op loc. 

Majellapark 
22 febr. Carnaval 
25 febr. t/m 1 maart hebben wij krokusvakantie 
4 – 8 maart In deze week zijn er inloopochtenden 
8 maart  Rapport 2 mee naar huis 
11 – 15 maart Oudercontactmomenten 
15 maart Stakingsdag in het onderwijs – de school is misschien gesloten 
15 maart Onder voorbehoud: Informatieochtend voor nieuwe ouders op 

loc. Schimmelplein 
15 maart Onder voorbehoud: Open podium 2 
18 – 22 maart De week van de lentekriebels 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

Lekker buiten spelen! 
Het is pauze en ik geniet van de kinderen die buiten aan 
het spelen zijn. Er ligt sneeuw, waardoor voetballen 
lastiger wordt, maar er ontstaan veel andere spelletjes. 
Enkele kinderen maken glijbanen, er wordt met 
sneeuwballen gegooid, er ontstaan sneeuwpoppen en een 
paar kinderen hebben hun slee mee naar school genomen. 
Die kan je aan elkaar knopen tot een ‘trein’! Ik heb 
respect voor de kinderen die proberen het gevaarte van 
zo’n 5 sleeën in beweging te krijgen.  
 
In de winter blijven veel kinderen na schooltijd binnen. 
Dat is jammer, want buiten spelen is één van de 
belangrijkste vormen van bewegen en van groot belang 
voor de ontwikkeling van kinderen. Buiten spelen biedt 
kinderen de gelegenheid om andere kinderen te 
ontmoeten en samen te spelen. Zo oefenen ze belangrijke 
sociale vaardigheden.  
Gelukkig hebben wij rondom onze beide scholen veel 
uitdagende plekken om te spelen. Het Majellapark en het 
Schimmelplein bieden voldoende spannende speelplekken. 
Met een warme jas, een sjaal, muts en wanten aan, is het 
ondanks de lage temperatuur goed te doen buiten.  
Tijdens het spelen en bewegen zijn kinderen de kou ook 
snel vergeten. Elke dag een uurtje buiten spelen doet de 
kinderen goed! 
 
Anita Verweij 
Schoolleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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Ouderavond over mediawijsheid 
Op maandag 4 februari organiseren wij een ouderavond over mediawijsheid 
op de locatie Schimmelplein.  
 
Hoe gaan kinderen om met Instagram, online gamen en WhatsApp groepen?  
Onder ouders leven veel vragen over het gebruik van alle mogelijkheden op 
het internet. Daarom hebben wij dit jaar voor dit thema gekozen. 
 
De avond wordt verzorgd door Erika van der Heijden van stichting Voorkom!  
Vanaf 18.45 uur is de inloop en staat de koffie en thee klaar. We willen om 
19.00 uur starten en het duurt tot ongeveer 21.00 uur.  
Aanmelden kan bij de leerkracht of door een reply op deze nieuwsbrief. 
Het belooft een interessante avond te worden!  
 
 
Carnaval op de Catharijnepoort 
Alaaf! 
 
Op vrijdag 22 februari vieren we carnaval op de Catharijnepoort! 
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. 
 
We kunnen deze dag natuurlijk niet feesten zonder jullie hulp. We zoeken 
ouders/verzorgers die willen helpen bij de spelletjes op vrijdagochtend vanaf 
09.00 uur. 
Er hangen inschrijflijsten bij juf Anne en juf Saskia (locatie Majellapark) en 
juf Sanne en juf Jojanneke (locatie Schimmelplein). 
We hopen er met zijn allen een fantastisch feest van te maken! Alaaf! 
Hoe het programma eruit gaat zien, lezen jullie in de volgende nieuwsbrief. 
 
Onderwijsstaking op 15 maart 
Op 15 maart organiseert de Algemene Onderwijsbond (AoB) samen met 
vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek een nationale stakingsdag in het basis-, 
middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie 
en WO in actie, steunen de staking. De eisen zijn het verlagen van de 
werkdruk en het verhogen van de salarissen. 
Op onze school zijn we aan het inventariseren welke leerkrachten met de 
staking mee willen gaan doen. Het is van belang dat ouders/verzorgers er 
alvast rekening mee houden dat de school die dag gesloten is. 
 
Sneeuwpoppen in groep 3 
De kinderen van groep 3 (locatie Schimmelplein) hebben prachtige 
sneeuwpoppen geknutseld. Heb je ze nog niet gezien? Kom dan snel kijken. Ze 
staan op de kast in de gang. 
 
Vragenuurtje  
Op de locatie Majellapark organiseren we op donderdag 7 februari om half 9  
een vragenuurtje. Dit zal plaatsvinden in de koffiekamer. 
Aanwezig zijn dan twee ouders van de MR en Anita Verweij. We hebben 
eerder dit jaar goede ervaringen opgedaan met zo’n vragenuurtje, daarom 
willen we dit met regelmaat op de agenda zetten. Op de locatie 
Schimmelplein gaan we dit ook organiseren als daar behoefte aan is. Dit 
inventariseren we momenteel. 
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Een nieuw gezicht op school! 
Even voorstellen. Mijn naam is Rosa van Leeuwen en ik werk vanaf april 2018 
bij het Buurtteam. Ik ga Manon vervangen op de Catharijnepoort, want zij 
heeft per 1 maart een andere baan.  
 
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 om de structuur van de 
basisondersteuning op school te versterken. 
Wanneer school zorgen heeft rondom de ontwikkeling van een kind zullen zij 
dit met ouders bespreken. Indien wenselijk, kunnen mij of één van mijn 
collega’s uitnodigen om bij het gesprek aan te schuiven. 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.  
Voordat ik bij het Buurtteam ben begonnen heb ik op een 
asielzoekerscentrum gewerkt, in verschillende functies. Hierbij had ik 
dagelijks contact met scholen waar de kinderen naartoe gingen. Mijn 
achtergrond is HBO Pedagogiek.  
 
Contactgegevens  
Mocht u vragen hebben? Per 1 februari 2019 zal ik regelmatig op 
vrijdagochtend op school zijn. De ene week op locatie Schimmelplein en de 
andere week op locatie Majellapark. Op dinsdagochtend 5 februari 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 
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