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Voor in uw agenda: 
Vanaf 24 sept.  afstemmingsgesprekken 
24 sept.  verkeersles gr. 7 locatie Schimmelplein 
26 sept.  start Kinderpostzegelsactie 
27 sept.  verkeersles gr. 3/4 locatie Majellapark 
1 okt.   verkeersles gr. 8 locatie Schimmelplein 
3 t/m 14 okt.  de Kinderboekenweek 
4 okt.    verkeersles gr. 5 locatie Majellapark 
12 okt.   informatieochtend locatie Majellapark om 10.00 uur 
19 okt.   Open podium 1 op eigen locatie 
22 – 26 okt.  Herfstvakantie  

 
   
 
 
 
 

Op bezoek bij Keniaanse collega’s 
Volgende week ga ik samen met collega-schoolleiders 
uit alle delen van Nederland op reis naar Kenia. Om 
precies te zijn, naar de County Kwale. Deze reis 
wordt georganiseerd door Teachers4Teachers, die 
sinds 2003 projecten uitvoeren samen met Keniaanse 
en Nederlandse onderwijsmensen. Zij organiseren 
scholingstrajecten voor leraren, directies en 
onderwijsinspecteurs in Kenia. Ik ga me richten op de 
samenwerking en uitwisseling met directeuren in het 
primair onderwijs. We richten ons intensief op de 
essentie van het onderwijs, het leren door de 
kinderen. Hierbij spelen de directeuren een 
belangrijke rol. Zij hebben de taak om de 
leerkrachten te helpen en te faciliteren, zodat zij 
goede lessen kunnen geven. Ik ga workshops geven 
aan mijn Keniaanse collega’s, waarna we samen 
lessen gaan bekijken in verschillende scholen. Het 
doel is om vooral mee te denken over de vragen waar 
zij antwoorden op willen vinden. Kortom, het worden 
12 uitdagende dagen! 
 
Tijdens mijn afwezigheid, zal Patricia Pouw op de 
Catharijnepoort waarnemen. 

 
Anita Verweij 
Schoolleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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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 in de Amsterdamse Straatweg is het mogelijk om 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.u-pas.nl/aanbod 
 

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 
De kinderen starten om 12.00 uur met de verkoop! 
 
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! 
 

Afstemmingsgesprekken 
Vanaf maandag 24 september zijn de afstemmingsgesprekken. Dit 
gesprek is bedoeld als een kennismaking tussen de ouders/verzorgers, 
de kinderen 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 hangen de intekenlijsten.  
Deze week hebben de kinderen een aantal vragen mee naar huis 
gekregen. Het is prettig als deze vragen voor het gesprek thuis 
besproken worden. Alvast bedankt!  
 
Talentenkaart? 
Tijdens de afstemminggesprekken ontvangen ouders/verzorgers een 
kaartje waarop je jouw talent kunt invullen. Wij zouden het leuk 
vinden om jouw talent in te zetten tijdens de lessen. Denk bijvoorbeeld 
aan knutselen, muziek, voorlezen of gastlessen over een beroep. Na de 
inventarisatie gaan we kijken of jouw talent past binnen de thema’s die 
dit schooljaar op het programma staan. In overleg met de 
groepsleerkracht wordt dan gekeken wat jouw bijdrage zou kunnen 
zijn. 

https://www.u-pas.nl/aanbod
http://www.kinderpostzegels.nl/filmpjes
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Gevonden voorwerpen 

Tegen het eind van een mooie zomer stallen we de gevonden 
voorwerpen uit. Maandag 24 en dinsdag 25 september liggen de spullen 
op de tafel in de hal.  
Kom vooral even kijken, want er liggen ook nog spullen van voor de 
zomervakantie. De spullen die niet meegenomen worden, leveren we in 
bij de kledingcontainer.  
 
 
Verkeersles 
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties praktijklessen in het 
verkeer (naast de theorielessen in de klas).  
Locatie Schimmelplein: 
- maandag 24 september, groep 7 
- maandag 1 oktober, groep 8 
Locatie Majellapark: 
- donderdag 27 september, groep 3/4 
- donderdag 4 oktober, groep 5 
 
De kinderen moeten hun fiets meebrengen. De fietsen moeten in het 
fietsenrek geplaatst worden. Er staan rekken aan de voorkant van onze 
scholen. 
 
 
Beschermd regenwoud 
Afgelopen schooljaar hebben de kinderen van de Catharijnepoort 
ontzettend hun best gedaan om geld bij elkaar te rennen voor het 
regenwoud. Het resultaat mag er zijn, in totaal wordt er 2000 vierkante 
meter regenwoud beschermd dankzij onze kinderen! 
Het “bewijs” is vanaf volgende week te bewonderen in de school. 
 
 
UNICEF en restaurant Instock 
UNICEF en restaurant Instock slaan de handen ineen op zondagmiddag 
23 september om het onderwerp “voedselverspilling” op een 
interactieve manier centraal te stellen. Eén derde van alle 
voedselproductie is verspilling. Terwijl er in bepaalde delen van de 
wereld voedseltekorten zijn. Voedselverspilling heeft een enorme 
impact op het milieu. 
 
Tijdens deze zondagmiddag organiseert UNICEF samen met restaurant 
Instock een kookworkshop voor kinderen, waarbij er wordt gekookt met 
overgebleven producten uit supermarkten en groothandels. Naast 
gezellig kokkerellen, is er een interactieve kids quiz en zijn er 
presentaties van Instock en UNICEF over het belang van voedsel in de 
wereld en hoe men voedselverspilling tegen kan gaan. Zelfgemaakte 
ijsthee en bananencake staan klaar bij aankomst, voor een heerlijke 
lunch wordt door de kinderen gezorgd! 
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Voor wie? Kinderen van ca. 6 - 12 jaar oud met hun 
ouders/verzorgers, oma’s en/of opa’s 

Wanneer? Zondagmiddag 23 september 2018 
Waar? Restaurant Instock, Vleutenseweg 382, 

Utrecht 
Hoe laat? 13:30 – 16:30 uur 
Inschrijfgeld? € 10,- p.p. (waarvan een groot deel ten 

goede komt aan UNICEF) 
Aanmelden? Aanmelden kan 

via unicefteamutrecht@gmail.com 
 
Restaurant Instock staat bekend om het koken met hoofdzakelijk 
‘geredde’ producten: producten die anders weggegooid zouden 
worden.  
 
 


