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Voor in de agenda: 
12 t/m 16 sept.   Deze week afstemmingsgesprekken 
18 sept.   Suikerspinfeest 
22 sept.   Studiemiddag – gr. 1 t/m 8 is om 12.00 u. vrij 
23 sept.   Informatieochtend voor belangstellende ouders 
3 t/m 7 okt.   De week van de buitenlessen 
4 okt.    Schoolreis voor gr. 1 t/m 7 
5 okt.    Studiedag – gr. 1 t/m 8 is vrij  
    Dag van de leraar! 
6 okt.    Start kinderboekenweek 
21 okt.    Open podium: 10.30 u. gr. 1 t/m 4  

                      13.00 u. gr. 5 t/m 8 
11 nov.    Sint Maarten 
 

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 

   
 
 
 

Een goede start en plannen 
Het was een feest om op 22 augustus alle kinderen en ouders weer 
te mogen begroeten! Fijn ook dat (bijna) iedereen er weer was. 
Voor de kinderen en de leerkrachten kunnen we spreken van een 
goede start, want er zijn voldoende leerkrachten voor alle 
groepen. En dat kunnen helaas niet alle scholen in Nederland 
zeggen. 
Tijdens de informatieavond heb ik kort verteld wat onze 
belangrijkste plannen zijn voor komend schooljaar, namelijk: 

• het invoeren van de nieuwe taalmethode ‘Staal’ (meer info 

lezen jullie verderop in deze nieuwsbrief) 

• activiteiten organiseren die het plezier in lezen bevorderen 

• actuele materialen onderzoeken en aanschaffen voor onze 

meer- en hoogbegaafde leerlingen 

• invoeren van Rekenplein, de nieuwe methode voor de 

groepen 1 en 2. In groep 3 t/m 8 werken we nu allemaal 

met de Wereld in Getallen 5 

• we gaan gezamenlijke thema’s uit de zaakvakken 

aanbieden in het Engels 

• we gaan de keus maken voor een digitaal rapport.  

• de leerlijn burgerschap word verder uitgewerkt als 

doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. 

Kortom, we gaan weer hard aan het werk in de leerteams en de 

werkgroepen. We delen komend jaar de nieuwe ontwikkelingen 

graag met jullie via deze nieuwsbrief.  

 

Anita Verweij 

Directeur 

 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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De schoolreis 
Op dinsdag 4 oktober gaan we op schoolreis met de groepen 1 t/m 7! Het is nog een 
groot geheim waar we dit jaar naar toe gaan, dus daar zeggen we nu nog niets over. 
Wel kunnen we alvast verklappen dat de groepen 1 t/m 4 ergens anders naar toe gaan 
dan de groepen 5 t/m 7. Groep 8 gaat niet mee, want zij gaan aan het einde van het 
schooljaar op kamp. 
Jullie krijgen nog informatie over de schoolreis via Social Schools, dus houd de 
berichten goed in de gaten! 
 
Nieuwe methode voor Taal en Spelling 
Vanaf dit schooljaar werken we op school met een nieuwe methode voor Taal en 
Spelling: STAAL. Omdat we al een hele tijd met de oude methode en de materialen 
daarvan werkten vonden we het als team tijd voor vernieuwing met een meer 
eigentijdse methode. Ook hadden we de ambitie om schoolbreed onze resultaten voor 
Spelling te verbeteren. We hebben vorig schooljaar verschillende methodes 
uitgeprobeerd en hebben samen gekozen om vanaf dit schooljaar in de hele school te 
gaan werken met STAAL.  
Wat is anders aan de methode?  
Bij STAAL Taal werkt de leerkracht met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen 
met de kinderen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld, 
zoals een presentatie, een sportverslag of een krantenartikel. STAAL Spelling 
combineert Spelling en Grammatica en start in de tweede helft van groep 3. Het 
vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor 
optimale spellingresultaten. De animaties en regels bij de verschillende 
spellingcategorieën geven goede visuele en auditieve ondersteuning aan de kinderen, 
waardoor ze spellingmoeilijkheden beter onthouden.  
Hoe verloopt de implementatie? 
Een externe adviseur helpt ons met de implementatie van de nieuwe methode. We 
hebben allemaal een uitgebreide starttraining gevolgd. Er volgen lesbezoeken en een 
vervolgtraining in de loop van het jaar. Vanuit het team coördineert juf Sanne Berens 
de implementatie, samen met het leerteam Taal/ Lezen.  
Meer weten?   
Voor vragen over de nieuwe methode in specifieke groepen kunt u terecht bij de 
leerkrachten. Verder maakte Uitgeverij Malmberg een informatiefilmpje voor ouders 
over STAAL Spelling:  
Staal Spelling - Informatie voor ouders | Methode Staal | Malmberg 
 
Trakteren op school 
Zoals in onze schoolgids beschreven staat, mogen kinderen op hun verjaardag de 
kinderen van hun klas trakteren. Wij vragen ouders om voor een gezonde traktatie te 
kiezen als hun kind jarig is. 
Als ervoor gekozen wordt om toch iets van snoep uit te delen, wijzen we erop dat één 
klein snoepje voldoende is. Indien er teveel snoep wordt meegebracht, geven we dat 
weer aan de jarige mee naar huis. Kinderen willen ook graag de leerkrachten 
trakteren. Ook hier geldt dat iets kleins genoeg is. Houdt u er ook rekening mee dat 
een deel van de kinderen geen (varkens)vlees eet. 
 
Wat gebeurt als de leerkracht ziek is? 
Wanneer de leerkracht ziek is, gaan wij direct op zoek naar iemand die op die dag de 
groep kan komen lesgeven. Helaas zijn er geen invallers meer te vinden, dus vragen 
we een collega, die op die dag geen groep heeft, om in te vallen. 
In het geval van ziekte ontvangen alle ouders om 7.00 uur ’s morgens een bericht via 
Social Schools. Wij gaan dan op zoek naar iemand die kan invallen. Voor 8.00 uur 
krijgen de ouders wederom een bericht waarin staat dat er een invaller gevonden is 
of, minder leuk, dat de kinderen van de betreffende groep een dagje vrij zijn. 
Vervolgens blijven wij ons best doen om voor de dag erna wel een invaller te vinden.   
 
 
 

https://youtu.be/BLz9FSXiBGA
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SUPER SUIKERSPINFEEST 
Het Super Suikerspinfeest komt er weer aan! Voor alle buurt- en 
Catharijnepoortkinderen van 2 t/m 12 jaar. 
 
Op zondag 18 september staat het H.J. Schimmelplein weer vol leuke spellen, zoals 
een springkussen, zuurstokvangen, acrobatenfietsjes, eendjes hengelen, 
jungleparcours, drollen gooien en nog véél meer! Voor €1,50 koop je bij het blauwe 
huisje een strippenkaart waarmee je langs de spellen gaat (incl. limonade en 
suikerspin). De kaartverkoop begint om 12.30uur en het feest is van 13.00 tot 
16.00uur.  
 
VRIJWILLIGERS SUIKERSPINFEEST GEZOCHT 
 
Voor het Suikerspinfeest zijn veel vrijwilligers nodig. Zonder kan het niet doorgaan. 
Help jij mee? Meld je dan aan als vrijwilliger via hetsuikerspinfeest@gmail.com. Graag 
de tijd doorgeven waarop je beschikbaar bent, je naam en telefoonnummer.  
 
Wat hebben we nodig: 
 
10.00-12.00uur: Minimaal 8 mensen voor de opbouw van de spellen. 
 
12.45-16.00uur: Minimaal 18 vrijwilligers die bij een spel staan: kinderen begeleiden 
met het spel en strippenkaart aftekenen. Heel fijn als je de volle 3 uur wilt helpen, 
maar als dat niet haalbaar is, mag het natuurlijk korter.  
 
16.00-17.00uur: Vrijwilligers die helpen met opruimen. 
 
Alvast veel dank namens de feestcommissie en tot ziens! 
 
Rocío, Jonas en Kim 
www.schimmelplein.nl  
 
De Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen! 
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren 
op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een 
moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van 
alles te ontdekken en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga 
mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere 
dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over 
woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in 
prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten! De Kinderboekenweek 2022 is  
Gi-Ga-Groen! 
 
Kind & Motoriek  
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Dit schooljaar zal er namens Kind en 
Motoriek maandelijks een stukje over de motoriek in de nieuwsbrief verschijnen. Dit 
kan inhoudelijke informatie zijn, maar ook motorische oefeningen- en tips voor thuis. 
Ook dit schooljaar is er een kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op school 
aanwezig. Zij behandelt kinderen met motorische problemen in zowel de grove, fijne 
en schrijfmotoriek. Op de “Catharijnepoort” is Renske Willemse de 
kinderoefentherapeut. Voor al jullie vragen kun je bij haar terecht (aanwezig op 
maandag) of mailen naar renske.w@kindenmotoriek.nl Altijd op de hoogte blijven van 
Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons dan op 
www.facebook.com/kindenmotoriek 

 
 
 

about:blank
about:blank
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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/ 
 
Gevonden voorwerpen 
Er zijn in de zomervakantie enkele kledingstukken, tassen en (sport)schoenen op 
school blijven liggen die graag terug komen bij de eigenaar. Als verrassing kregen wij 
in juli j.l. van de kinderen van groep 8, die onze school gingen verlaten, een 
prachtige kist voor de gevonden voorwerpen. Deze kist staat in de hal en mag door 
iedereen doorzocht worden die iets kwijt is.  
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