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Voor in uw agenda: 
11 nov.  Sint Maarten op het Schimmelplein, start is om 18.30 uur 
12 nov.  verkeersles locatie Schimmelplein grp. 7 
13 nov.  studiemiddag: alle kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur 
15 nov.  verkeersles locatie Majellapark grp. 6 
16 nov.  rapport 1 mee naar huis 
17 nov.  Sinterklaas komt aan in Nederland 
19 nov.  verkeersles locatie Schimmelplein grp. 8 
19 – 23 nov.  deze week zijn er oudercontactmomenten   
22 nov.  verkeersles locatie Majellapark grp. 7/8 
  

 
   
 
 
 
 

Inloopochtend 
Afgelopen week mochten we veel ouders 
verwelkomen tijdens de inloopochtenden. Daar zijn 
we blij mee, want we willen ouders meer betrekken 
en informeren, voordat ze het rapport ontvangen.  
Het klinkt misschien moralistisch, maar ik ben echt 
van mening dat ouders en leerkrachten een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het 
leren van de kinderen. Wij zien dat een grote 
betrokkenheid van ouders bijdraagt aan de motivatie 
om te leren en dat het invloed heeft op de 
schoolprestaties. We zien ook dat wanneer een ouder 
geïnteresseerd is, een kind beter z’n best gaat doen. 
Tijdens de inloopmomenten afgelopen week mochten 
de kinderen zelf hun werk tonen en konden de ouders 
zien wat de kinderen aan het leren zijn. Kinderen 
vinden dit in de regel fijn en voelen zich ook meer 
verantwoordelijk voor hun prestaties. Kortom, de 
ondersteuning van ouders is onmisbaar!  
Ouders die, om wat voor reden dan ook, niet in de 
gelegenheid zijn om die ondersteuning te bieden, 
kunnen dit altijd kenbaar maken bij de leerkracht. 
We denken graag mee! 
 
Schoolleider 
Anita Verweij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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Vervanging bij ziekte van een leerkracht 
Het is op dit moment een actueel en lastig onderwerp. Het komt in de 
media met regelmaat aan de orde: het vervangingsprobleem op de 
basisschool. Er zijn al scholen die groepen voor een week naar huis 
hebben gestuurd, omdat er geen vervanging meer aanwezig is.  
De oorzaak: een fors tekort aan leerkrachten. Inmiddels zijn ook de 
invalpools aan het leegraken. 
Ook onze invalpool van ASA wordt steeds kleiner. Dit kan betekenen dat 
wij bij ziekte van een leerkracht op een andere manier vervanging 
moeten regelen. 
 
Om er toch voor te zorgen dat alle leerlingen les krijgen op dagen dat 
er een tekort is, zijn er enkele maatregelen die wij kunnen nemen. Dit 
heeft consequenties voor de kinderen, de leerkrachten en mogelijk ook 
de ouders. 
 
Mogelijke maatregelen: 

 Het inzetten van ambulant personeel, zoals intern begeleiders en 
bouwcoördinatoren 

 Het inzetten van verschillende leerkrachten op één dag, 
bijvoorbeeld als er een vakdocent bewegingsonderwijs 
beschikbaar is 

 Het inzetten van stagiaires die nu in het laatste jaar van de 
opleiding zitten 

 Het verdelen van een (kleine) groep kinderen over andere 
groepen van de school (Deze kinderen krijgen die dag geen les. 
Ze maken opdrachten met bekende stof en doen mee in het 
rooster van die groep) 
 

En in het uiterste geval: 

 Het thuis laten blijven van een groep 
 

Bovenstaande oplossingen staan niet in volgorde van handelen. Steeds 
zoeken we als schoolleiding naar de best mogelijke maatregel, waarbij 
alle belangen worden afgewogen. 
 
We hopen op uw begrip. 
 
Bericht via Social Schools 
Indien we in het uiterste geval het besluit moeten nemen dat de 
kinderen een dagje thuis blijven, communiceren wij dat een dag van 
tevoren of in de ochtend tussen 7.30 u. en 8.00 u. via Social Schools. 
Dit is de snelste weg, zodat iedereen op tijd geïnformeerd is. Indien 
ouders nog niet zijn aangemeld bij Social Schools, willen wij erop 
aandringen dit snel te doen, zodat de informatie gedeeld kan worden. 
Ouders die op korte termijn geen oplossing kunnen vinden m.b.t. de 
opvang van hun kind, kunnen na 8 uur naar school bellen.  
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Sinterklaas 
Zaterdag 17 november is het zover. Sinterklaas komt aan in Nederland. 
Een spannende tijd voor de kinderen. Wij volgen op school het verhaal 
van het Sinterklaasjournaal met de groepen 1 t/m 5. Dit begint op 
maandag 12 november. We kijken dan de volgende dag de uitzending 
van de avond ervoor. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken op 
maandag 19 november lootjes. Zij maken dan een surprise en een 
gedicht en kopen een cadeautje tussen  de 4 en 5 euro. Op woensdag 5 
december vieren we op school het sinterklaasfeest. 
 
 
Kerstival 
Nog maar 41 nachtjes slapen.... en dan...... is het eindelijk weer kerst 
op de Catharijnepoort. Dit jaar organiseren we als kerstviering een 
'Kerstival' (oftewel een kerst festival). 
Omdat de viering vorig jaar op het Schimmelplein was, houden we het 
dit jaar op locatie Majellapark.  
Tijdens het Kerstival zullen diverse sfeervolle activiteiten plaatsvinden. 
Hierbij denken wij aan muziek maken, een marktje, een leeshoek, 
schminken, etc. 
 
Ongetwijfeld komen er nu hele leuke ideeën bij jullie op. Wil je een 
bijdrage leveren of je idee delen, meld je dan bij juf Tessa 
(Majellapark) of juf Jojanneke (Schimmelplein). 
 
Uitgebreide informatie rondom het eten en de rest van het programma 
ontvangen jullie op een later moment. 
 
Sint Maarten 
Zondag is het 11 november, tijd voor Sint Maarten. 
Dan wordt er weer, traditiegetrouw, een lampionnenoptocht in de wijk  
georganiseerd. Komt allen! 
 
Het programma van de Sint Maarten viering: 
-  Om 18.15 uur verzamelen op het plein. Daar is muziek! 
-  Om 18.30 uur beginnen we met de optocht; een korte route door de 
wijk. 
-  Om 19.00 uur komen we weer aan op het plein. Daar wordt warme 
chocolademelk en glühwein geschonken. 
-  Om 19.05 (ongeveer) tellen we met z’n allen af van 10 tot 0. 
-  Dat is het startsein voor het ophalen van snoep langs de deuren.  
Of om nog even lekker na te praten op het plein en naar de muziek van 
de drumband te luisteren. 
 
Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die ons 
willen helpen bij de organisatie van het Sint Maarten feest. Het is 
weinig werk, voor veel plezier.  
Interesse? Mail Martine (martine@teunis.nu) 
 

mailto:martine@teunis.nu
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Verkeersles 
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties weer praktijklessen 
verkeer (naast de theorielessen in de klas).  
Locatie Schimmelplein: 
- maandag 12 november, groep 7 
- maandag 19 november, groep 8 
Locatie Majellapark: 
- donderdag 15 november, groep 6 
- donderdag 22 november, groep 7/8 
 
De kinderen moeten hun fiets meebrengen. De fietsen moeten in het 
fietsenrek geplaatst worden. Er staan rekken naast het schoolplein en  
aan de voorkant van onze school.  
 
Aadje Piraatje viert feest! 
Wist je al dat je kind verkleed kan komen als piraat bij de voorstelling 
op 14 november? Ton Meijer speelt dan zijn interactieve voorstelling 
Aadje Piraatje viert feest gebaseerd op de populaire jeugdboekenreeks 
van Marjet Huiberts en illustrator Sieb Posthuma. Je vaart mee met een 
groep piraten aan boord van een eeuwenoud schip. Zomaar in je 
theater om de hoek. 
 
Pas maar op dat je niet zeeziek wordt! 
 
Wanneer? Op woensdag 14 november,  

om 11.00 uur en om 15.00 uur                  
Geschikt voor?  2 t/m 7 jaar                     
De voorstelling duurt? 45 minuten 
 
Tickets  
Op de dag van de voorstelling gaat, een half uur voordat de voorstelling 
begint, de kassa open voor de kaartverkoop. De voorstelling is in de 
Makassarstraat 84 Utrecht. 
 
Koopt u liever kaarten in de voorverkoop?  
Dat kan nu bij Babykoop:  
Damstraat 10 Utrecht 
Vanaf een maand van tevoren tot 1 dag voor de voorstelling.  
Open: di t/m vr 9.00 uur - 18.00 uur, za: 9.00 uur - 17.00 uur. 
 
Prijzen 
De toegang is € 7,- en € 4,- op vertoon van U-pas. 
Ook voor kinderdagverblijven en scholen geldt het kortingstarief.   
 


