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Voor in de agenda: 
18 okt.   Informatieavond POVO voor ouders van groep 8 
19 okt.   10.00 u. Informatie voor ouders die een school zoeken 
21 okt.   Open podium: 10.30 u. gr. 1 t/m 4  

          13.00 u. gr. 5 t/m 8  
11 nov.   8.30 u. Inloop in alle groepen. Ouders bekijken het werk 
   van hun kind(eren) 
11 nov.   Sint Maarten  
18 nov.   Kinderen krijgen het eerste rapport mee 
21 – 25 nov.  Oudercontactmomenten in alle groepen 
25 nov.   10.00 u. Informatie voor ouders die een school zoeken 
28 nov.   Studiedag: Groep 1 t/m 8 is vrij 
 

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 

   
 
 
 

Verslag van de studiedag 
Op de studiedag van 5 oktober hebben we met het team stilgestaan 
bij de dag van de leerkracht. We kreeg een leuk cadeau van de 
KSU.  
 
Niet alle leerkrachten waren die dag aanwezig. De leerkrachten 
van groep 1 en 2 hadden een congres met de titel: ‘De hoek in’. 
Dit congres had tot doel om de kwaliteit van vrij en doelgericht 
spelen in alle hoeken (huishoek, bouwhoek, etc.) te 
verbeteren. Spel in de hoeken heeft een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van kleuters. Maar hoe zorg je dat alle kleuters 
effectief spelen in de hoeken? En hoe creëer je tijd en rust om mee 
te spelen in hoeken? Dit zijn een aantal onderwerpen die aan bod 
zijn gekomen op deze leerzame dag.  
 
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 en de onderwijsassistenten 
hebben op de studiedag gesproken over onze visie en het jaarplan 
(onderdeel van ons schoolplan). Daarnaast hebben de leerkrachten 
samen gekeken naar de registratie van de vorderingen van onze 
leerlingen in de klassenmappen. Ook hebben we gesproken over de 
audits die binnenkort in onze school gaan plaatsvinden. We werken 
hard aan onze kwaliteit, maar doen we ook de goede dingen goed 
en vinden anderen dat ook? Binnenkort komen collega-directeuren 
in onze school kijken naar de manier waarop wij de kwaliteit 
vormgeven. Ik was vorig schooljaar zelf te gast op twee KSU-
scholen en dat was zeer inspirerend! 
 
Anita Verweij 
Directeur 
 

 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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Schoolreisje 
Afgelopen dinsdag zijn de bovenbouwgroepen naar het Museon geweest.  
Na een prachtige film over schildpadden in het Omniversum, hebben de kinderen het 
museum verkend. Het Museon is geen gewoon museum. De kinderen konden er 
slingeren aan touwen, klimmen, onderzoek doen, torens bouwen en vragen 
beantwoorden. Met de antwoorden op die vragen konden de kinderen ontdekken wat 
bij hen past: mensen helpen of bijvoorbeeld de natuur beschermen.  
   
De onderbouwgroepen waren te vinden in Speelpark Oud Valkenveen.  
De kinderen hebben heerlijk gespeeld en genoten van alle attracties die er waren. 
Denk aan een achtbaan, een vliegend schip, springen op trampolines en nog veel 
meer! Ook was er een voorstelling van Stronkeltje en Fonkeltje te zien. Natuurlijk 
hoorde er bij deze fijne dag een lekker ijsje. Dat was een mooie afsluiting van een 
gezellige dag.  

     
 
Afscheid meester Rody bij de Catharijnepoort 
 
Na ruim 5 jaar ga ik vanaf de kerstvakantie met een dubbel gevoel afscheid nemen 
van de Catharijnepoort. Zoals sommigen wellicht al wisten, woon ik intussen alweer 4 
jaar net over de grens in Kranenburg, Duitsland. Bij mij in het dorp heb ik een baan 
aangeboden gekregen bij de Euregio Realschule voor 4 dagen. Dit is een tweetalige 
school voor kinderen van 10 tot 16 jaar, waar ik de gymlessen in het Nederlands mag 
verzorgen. Naast gymdocent krijg ik daar ook de rol van mentor over één van de 
groepen. 
Ik heb met veel plezier mijn liefde voor het vak bewegingsonderwijs mogen geven aan 

de kinderen van de Catharijnepoort. Het enthousiasme van de kinderen en soms ook 

van sommige ouders zal ik zeker gaan missen. Daarnaast ben ik trots dat ik van het 

topteam van de Catharijnepoort deel uit mocht maken.  

Tot ziens en auf wiedersehen! 

We zijn op zoek naar een nieuwe gymdocent die per 1 januari 2023 bij wil werken! 

Broertje of zusje aanmelden?  

Heeft u al een kind bij ons op school en wordt een broertje of zusje binnenkort 3 

jaar?  

Het is belangrijk om hen op tijd aan te melden bij de gemeente.  
Dit om vervelende situaties te voorkomen. Broertjes en zusjes hebben alleen een 
plaatsingsgarantie als ze op tijd worden aangemeld, dus binnen het kwartaal waarin 
zij drie jaar worden.   
Ga naar naardebasisschool.utrecht.nl  
  
Lukt het niet of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar sanne.van.aarle@ksu.nl 
en help ik u graag verder. 

mailto:sanne.van.aarle@ksu.nl
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Kinderboekenweek: Gi-ga-groen 
Op vrijdag 7 oktober openden wij op school de Kinderboekenweek! 

Tijdens de Kinderboekenweek doen we in de klassen allerlei lessen rond de 

prachtigste kinderboeken, die dit jaar allemaal te maken hebben met het thema ‘gi-

ga-groen'. Leesplezier en leesbevordering zijn hierbij steeds het hoofddoel. Waar het 

kan wordt een relatie gelegd met andere taaldomeinen zoals schrijven, maar ook met 

creatieve lessen of met natuur.   

De afsluiting van de Kinderboekenweek vieren wij met het eerste open podium van dit 

schooljaar op vrijdag 21 oktober. De kinderen laten dan iets zien van wat ze gedaan 

hebben rond het thema 'gi-ga-groen'. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom!   

Het open podium van de groepen 1 t/m 4 start om 10:30,  

het open podium van de groepen 5 t/m 8 om 13:00.   

Nog meer Kinderboekenweek?   

De bibliotheek Utrecht organiseert allerlei activiteiten. Kijk voor meer info op: 

https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd/Kinderboekenweek-2022.html 

En: Spaar mee - Bonnetjesspaaractie voor de Schoolbibliotheek! 

Lever het bonnetje van je Kinderboekenweek-aankoop in op school. De school krijgt 

na de Kinderboekenweek een boekentegoedbon voor 20% van het totale 

bonnetjesbedrag. Kijk voor meer info op: Bonnetjesspaaractie Kinderboekenweek | 

Kinderboekwinkel Utrecht 

 

 
 
 
 

Lees- en Schrijfproject: Utrecht 900 jaar! 

Afgelopen weken heeft groep 6 meegedaan aan een lees- en schrijfproject in het 

kader van het 900-jarig bestaan van Utrecht. In het project ‘Een stad vol verhalen’ 

staat het kinderboek ‘De spoken van het stadhuis’ centraal. Dit prachtige boek werd 

speciaal werd uitgegeven om deze bijzondere verjaardag van de stad te vieren. 

Twintig Utrechtse kinderboekenschrijvers schreven een verhaal over een voor hun 

bijzondere plek in Utrecht. Zo staan er verhalen in over de bibliotheek op het Neude, 

over de Ulu Moskee, over Castellum Hoge Woerd en natuurlijk over het stadhuis huis 

zelf. Groep 6 kreeg bezoek van de bekende kinderboekenschrijfster Anna Woltz die 

hen een beetje op weg hielp met het schrijven van hun eigen verhalen. De groep doet 

komende weken mee met een verhalenwedstrijd die afgesloten wordt met een heus 

slotfeest in de bibliotheek op het Neude.  

 
 

https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd/Kinderboekenweek-2022.html
https://www.kinderboekwinkelutrecht.nl/educatie/bonnetjes-spaaractie-tijdens-de-kinderboekenweek-2022/
https://www.kinderboekwinkelutrecht.nl/educatie/bonnetjes-spaaractie-tijdens-de-kinderboekenweek-2022/
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Problemen in de kinderopvang   
 
De tekorten in de kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Vanuit de sector 
wordt er keihard gewerkt om medewerkers te werven en te behouden en ook vanuit 
de politiek wordt er gezocht naar oplossingen.  

 

Wij als school denken ook mee over mogelijke oplossingen. Zo hebben we op twee 
momenten gesproken met verschillende ouders uit de kleutergroepen. We hebben 
geïnventariseerd op welke dagen de problemen het grootst zijn en wat mogelijke 
oplossingen kunnen zijn.  
 
Welke oplossingen hebben we tot nu toe bedacht? 

• We gaan op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, etc. die het leuk vinden om 
andere ouders te helpen door op te gaan passen 

• Ouders met elkaar in contact brengen, zodat zij elkaar kunnen helpen 

• School neemt een medewerker aan die zowel op school als in de kinderopvang 
bij Ludens gaat werken  

• Het ROC gaat een opleiding verzorgen voor onderwijsassistenten die ook in de 
opvang willen gaan werken 

 
WE ZIJN OP ZOEK NAAR OUDERS DIE MEE WILLEN DENKEN OVER DE EERSTE 
TWEE GENOEMDE OPLOSSINGEN!!! 

 
Heb je hier belangstelling voor? Neem dan contact op met juffrouw Sanne van Aarle 
Sanne.van.aarle@ksu.nl 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een advertentie van Kind en Co Ludens 
waarin zij nieuwe medewerkers zoeken. 

 
 
Kind & Motoriek  
 
Verstop, zoek en schrijven maar!  
Is het niet fijn om het schrijven thuis spelenderwijs te 
oefenen?  Daarom deze week een leuk schrijfspelletje 
om thuis samen te doen ☺  
 
Benodigdheden 
- Wit papier of lijntjes papier 
- Potlood 
 
Hoe ga je te werk? 
- Vouw eerst 16 vierkantjes 
- Scheur de vierkantjes uit (met de duim en de 
wijsvinger) 
- Schrijf op ieder vierkantje een letter  
- Maak van al de vierkantjes een propje met de 
vingertoppen 
- Verstop de propjes voor iemand anders en laat 
ze zoeken! 
- Propje gevonden? Dan mag je een woord met 
deze letter opschrijven. 
- Hierna is de ander aan de beurt om te schrijven en ga jij de propjes 
verstoppen!  
 
Veel plezier! 

 
 

mailto:Sanne.van.aarle@ksu.nl
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Sint Maarten  
 
Sint Maarten wordt dit jaar vanwege 900 jaar Utrecht extra groot gevierd met de 
Vuren van Sint Maarten en de Sint Maarten Parade XL. 
Elke wijk in Utrecht verzorgt een deel van de optocht met Muziek, Dans, Lampionnen 
en Lichtsculpturen. Zo ook werkt onze wijk Utrecht West hieraan mee. We werken 
samen met wijkbewoners en nieuwkomers van de Voorkamer en het AZC in Oog in Al. 
Het grote, leidende sculptuur wordt gebouwd in een lokaal van de KSU school aan het 
Majellapark (Vleutenseweg 515). 
Dat zullen we doen op de donderdagavonden v.a. 8 oktober. 
Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan het lichtsculptuur of heb je andere 
ideeën om iets bij te dragen, neem dan contact op met Susan 
Bink susan.bink@gmail.com of Sandra Westgeest sandrawestgeest@gmail.com. 
Alleen (komen) kijken kan ook. Je kunt ons volgen 
op https://www.instagram.com/sint_maarten_wijk_west/ Op dit platform delen we 
aan het begin van de week mede op welke extra momenten we in het lokaal aanwezig 
zullen zijn. 
Verder is natuurlijk iedereen van harte uitgenodigd om onze creaties te komen 
bewonderen bij een Vuur of in de Parade. 
Vuren van Sint Maarten, 4 november Berlijnplein. 
Sint Maarten Parade xl, 11 november route van Spoorwegmuseum naar Moreelsepark. 
Meer informatie vind je op https://www.sintmaartenparade.nl/ 

Ontruiming 

Vandaag hebben we om 11 uur de hele school ontruimt. Gelukkig was er niets ernstigs 
aan de hand en ging het om een oefening. We zijn heel trots op de kinderen, want 

niemand raakte in paniek en we waren binnen 1 minuut en 40 seconden 

allemaal buiten! 

Medewerkers van het buurtteam stellen zich (nogmaals) voor 

Wij zijn Jasmijn van Willenswaard en Heleen Visscher van Buurtteam Jeugd en gezin 
in West. Vanuit het Buurtteam zijn wij verbonden aan de Catharijnepoort, wat 
betekent dat we de school kennen en korte lijntjes hebben met alle 
samenwerkingspartners (Intern begeleiders, samenwerkingsverband, 
Jeugdgezondheidszorg, leerplicht enzovoorts). Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor 
jullie mochten jullie hulpvragen hebben (zie uitleg hieronder). 

Wat doet het Buurtteam? In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen 
van ouders, van jongeren en kinderen, of moeilijkheden onderling. Dat hoeft niet erg 
te zijn, als er samen een oplossing gevonden wordt. Maar soms worden de problemen 
zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te vragen. 

Het Buurtteam biedt basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. U 
kunt bij het buurtteam terecht voor uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld; • 
Wonen • Onderwijs • Opvoeden & opgroeien • Geldzaken • Weer mee doen • Huiselijk 
geweld 

Bij het buurtteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de wereld 
van zorg, welzijn, wonen, werk en onderwijs. Het Buurtteam denkt met u mee, zoekt 
samen met u naar een oplossing en biedt concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf 
weer verder kunt. Ook als u specialistische, langdurige hulp nodig heeft helpen wij, 
bijvoorbeeld door u in contact te brengen met de juiste organisatie. 
https://www.buurtteamsutrecht.nl/ 

mailto:susan.bink@gmail.com
mailto:sandrawestgeest@gmail.com
https://www.instagram.com/sint_maarten_wijk_west/
https://www.sintmaartenparade.nl/
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Contact met het buurtteam? 

Mocht u een hulpvraag hebben, schroom niet om ons te contacten. Dit kan door ons 
een mail te sturen met de vraag of er een afspraak ingepland kan worden. Wij kunnen 
dan samen met u een kennismaking inplannen. In dit gesprek kunnen we rustig samen 
kijken wat de situatie is, wat uw vraag en behoeften zijn en kunnen wij uitleggen of 
en hoe we u kunnen helpen. Wellicht kunnen we u met één gesprek al op weg helpen 
en misschien is hier wat meer voor nodig. In dat laatste geval gaan we een traject 
opstarten en wordt u bij ons aangemeld. We gaan dan op zoek naar passende 
gezinswerkers die gedurende het traject aan u zijn gekoppeld. Dit kunnen Jasmijn of 
Heleen zijn, maar dat kunnen ook onze andere collega's zijn. 

Jasmijn van Willenswaard Mail: jasmijnvanwillenswaard@jeugd.buurtteamsutrecht.nl 
Heleen Visscher Mail: heleenvisscher@jeugd.buurtteamsutrecht.nl 

Webinar tip Het Centrum Jeugd en gezin organiseert veel leuke en interessante 
Webinars. Zij beantwoorden in een webinar aan de hand van een thema vragen, 
Deelnemen is gratis en aanmelden kan via www.jeugdengezinutrecht.nl 

Hartelijke groet, 

Jasmijn en Heleen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


