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OVERZICHT
Algemeen
Middenbouw
(3-4)
Onderbouw (1-4)
Bovenbouw (5-8)
ste eeuw leren
21ste

Overig

Algemeen
‘Creativiteit, buiten de lijntjes kleuren’
was het thema van de studiedag van 19
maart, die was georganiseerd door onze
stichting SPO.
Op deze dag hebben wij ons, samen met
meer dan 1200 collega’s, verdiept in
allerlei thema’s rondom creativiteit.
Dit waren lezingen over bijv. de werking
van het brein, maar ook workshops over
muziek, dans, digitale mogelijkheden en
creatieve toepassingen voor in de lessen.
Omdat collega’s verschillende activiteiten
hebben gedaan is er op deze manier veel
kennis opgedaan die we weer kunnen
gebruiken in onze lessen.

Creatieve workshop en Erik Schrerder
Creativiteit vinden wij ook voor de kinderen
belangrijk. Afgelopen periode hadden we
bijv. een mooie opening van de
Lentekriebels.
Cecile Tulen

Nieuwe collega’s
Wie is die nieuwe juf in groep 5?
Hallo allemaal ik ben Ester. Ik ben moeder
van twee ondeugende mannetjes. Daan
(bijna 4) en Thijs (10mnd). De jongens
zijn erg gek op elkaar, spelen veel samen
en elke dag voor het slapen gaan is er tijd
om te ravotten en te stoeien.
Samen met mijn vriend Tim gaan we graag
als gezin naar het bos om heerlijk te
wandelen en te ontdekken. Ook vinden we
het leuk om samen te lunchen of uit eten
te gaan.
In mijn vrije tijd sport ik graag en ben dan
ook regelmatig in de omgeving te vinden
op skates of hardloopschoenen.
Naast moeder ben ik natuurlijk ook
leerkracht en vanaf nu dus hier op de Kees
Valkenstein in groep 5. Hieruit haal ik veel
energie en ik vind het een uitdaging om de
kinderen zo goed als mogelijk op niveau te
begeleiden. Daarnaast vind ik het erg leuk
om de leerstof op een leuke en speelse
manier aan te bieden.
Tot ziens in de wandelgangen!
Groeten juf Ester

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Laura
Kuijper.
Ik ben in 2015 afgestudeerd aan de ALPO
en ben daarna aan de slag gegaan als
leerkracht. De Kees Valkenstein was mijn
eerste school waar ik mocht invallen en ik
vind het super leuk om weer terug te zijn
bij groep 3/4.
Naast lesgeven
vind ik het leuk om
te dansen en te
zingen. Momenteel
begin ik ook met
gitaarlessen dus ik
kijk al uit naar de
muzieklessen.
Tot snel!

Bereikbaarheid
Van verschillende ouders kregen wij
bericht dat wij telefonisch niet goed
bereikbaar zijn. Als u ons belt en u krijgt
de tekst “dit nummer is niet bereikbaar”,
blijf dan aan de lijn, de telefoon gaat
hierna over.
Het kan ook zijn dat de telefoon niet
opgenomen wordt omdat er op dat
moment niemand in de gelegenheid is om
dit te doen. Wij proberen zoveel mogelijk
de telefoon te beantwoorden.
Nieuwe e-mailadressen
Onze mail is gemigreerd. Dit betekent dat
leerkrachten onder een nieuw mailadres
bereikbaar zijn. Dit is in principe de
voornaam van de leerkracht.achternaam
van de leerkracht @spoutrecht.nl
Voor de directie is het nieuwe mailadres
directeur.keesvalkenstein@spoutrecht.nl
Onderbouw – Oma-, opa- en
v.i.p.-dag kleuters
Opa’s en oma’s zijn voor kinderen heel
belangrijk. Omgekeerd ook. Daarom
organiseren we woensdag 18 april 2018,
in de grote zaal op de Kees
Valkensteinschool, een ‘OPA / OMA / V.I.P.
– ochtend’.
Dit houdt in dat uw kind zijn/ haar oma of
opa mag uitnodigen. Kan oma of opa niet
aanwezig zijn, dan is het leuk als uw kind
een voor hem/ haar dierbaar persoon
uitnodigt, de zogenaamde V.I.P. Een V.I.P.
kan zijn: de buurvrouw, een grote broer,
nicht, etc. In verband met ruimtegebrek
kunnen we per kind slechts één (1) opa of
oma uitnodigen.
Deze dag is alleen bedoeld voor opa’s,
oma’s en v.i.p’s. Ouders zijn dus niet
uitgenodigd. Hiervoor organiseren wij de
groepspresentaties.
U krijgt het formulier
waarop u een
opa/oma en/of v.i.p.
kunt aanmelden!
Met vriendelijke
groet,
De
kleuterbouwleerkrachten

Uit de MR
Op 12 maart is de MR weer bij elkaar
geweest. Op verzoek van de MR heeft
Cecile de uitkomsten van de Cito toetsen
toegelicht, en aangegeven hoe alle klassen
scoren ten opzichte van het landelijk
gemiddelde. Daarnaast is de zoektocht
naar een intern begeleider, als opvolger
van Monique, aan de orde geweest. De
oudergeleding van de MR wordt altijd
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
sollicitatiegesprekken. Tot slot is het extra
budget vanuit de overheid om de werkdruk
in het onderwijs te verlagen, besproken.
Het team en de personeelsgeleding van de
MR denken mee over de besteding van dit
extra geld.
In de vorige nieuwsbrief lieten we al weten
dat de nieuwbouw in Haarzicht één van de
speerpunten van de MR is voor dit jaar. De
start van de bouw en daarmee ook de
opening van het nieuwe schoolgebouw
komt langzaam dichterbij. We vinden het
als MR belangrijk dat ouders op de hoogte
zijn van de vorderingen van de nieuwe
school in Haarzicht en de gevolgen voor de
locatie aan Kortland. Op de ouderavond
van 27 maart was de nieuwbouw daarom
één van de onderwerpen.
Sandra Honnef was vanwege haar vertrek
voor het laatst aanwezig bij de MR. Binnen
het team wordt naar een opvolger gezocht,
zodat er weer drie leerkrachten in de MR
zitten. De volgende MR vergadering is op
maandag 14 mei. Mocht je interesse
hebben om een keer een vergadering bij te
wonen, dan kun je dat laten weten via
mr@keesvalkenstein.nl.

Bovenbouw – Voorleeswedstrijd

school gewonnen en gaat door naar de
volgende voorleesronde.
Ze moest strijden tegen 7 andere kinderen
die ook van hun eigen school de beste
waren.
In totaal 8 dus, er mochten er 2 door. De
eerste werd door de jury gekozen en de
tweede door het publiek, ze moesten (per
school) de beste opgeven, het mocht
helaas Sophia niet zijn, wat wel jammer
was. We hadden ook een yell bedacht.
Sophia straalde helemaal! Iedereen was
heel opgewonden. Het was die 45 minuten
fietsen wel waard!
Er was tussendoor ook nog even tijd om
even gek te doen, zo verminderde de
zenuwen wat.
Maar alsnog was het super spannend! Ik
probeerde het te filmen maar mijn handen
trilde zo erg, we waren bijna nog
zenuwachtiger dan Sophia!
Verhaal van deelnemer (Sophia Burley):
De dag is aangekomen. Vrijdag, Waar ik
dus voor 8 scholen moest voorlezen,
Ik las het boek: Mamma Mia Maffia.
Geschreven door Marjon Hoffman en de
illustraties werden gemaakt door Alex de
Wolf.
Ik was als eerste aangekomen
en ik ontplofte bijna van de
zenuwen.
We mochten allemaal 1 persoon
meenemen en ik nam mijn
vader mee.
Uiteindelijk moesten we
allemaal klaar staan om
opgeroepen te worden om mezelf voor te
stellen en toen mijn naam werd geroepen
besefte ik me het, ik doe mee aan de
nationale voorleeswedstrijd!
Sophia en Liz

Vrijdag 9 Maart waren de voorrondes in
het ZIMIHC theater Zuilen,
de schoolkampioen (Sophia Burley) moest
strijden tegen andere scholen in Utrecht.
Er konden uiteindelijk 2 kinderen doorgaan
naar de finale. Helaas won Sophia zelf niet,
maar ze had wel een leuke ervaring.
Verhaal van leerling uit publiek (Liz
Wessels):
Vrijdag, de dag waarbij iedereen
zenuwachtig was. De voorleeswedstrijd. De
11 jarige Sophia Burley heeft van de

Bovenbouw – Voetbalmeiden gr
7/8
Woensdag 21 maart hebben de
voetbalmeiden gr7/8 gestreden in de
Leidsche Rijn voorronde van het KNVB
voetbaltoernooi. Een mooi team ging
enthousiast aan de slag.
De eerste wedstrijd tegen de Boomgaard
was taai, maar gelukkig wisten de meiden
met 1-0 te winnen. De tweede wedstrijd
was tegen de Torenpleinschool. Die gaven
goed tegenwicht en ook deze pot was
spannend totdat het verlossende doelpunt
werd gemaakt.
In de tussenliggende tijd werd er her en
der nog wat gecoacht en gaven we de
meiden nog tips mee. Toen kwam
wedstrijd nummer drie tegen Achtbaan 1.
Ook deze pot werd vol enthousiasme
ingezet. En het liep ook lekker. De KVS
meiden hadden een ruim overwicht en
wonnen met 4-0. Het had flink meer
kunnen zijn gezien het aantal mooie
kansen. Tot slot in de voorronde tegen De
Oase. Ook die school werd met 2-0
verslagen. Al met al een heel mooi
resultaat, we werden 1e in poule C met
alle wedstrijden gewonnen.
Op naar de kwartfinales. We speelden onze
kwartfinale tegen de Achtbaan 2. Zij
maakten in deze pot gebruik van een paar
goede meiden uit hun andere team die niet
doorging. Mede daardoor werd het een
lastige wedstrijd. Ondanks dat de KVS
meiden veel balbezit hadden, kwamen we
niet tot scoren. En geheel onverwacht blies
de scheids af na 10 minuten. We hadden
nog niet eens iedereen gewisseld. Waar we
eerder wedstrijdjes van 15 min hadden
gespeeld, moest dat nu korter bleek
achteraf omdat het allemaal wat uitliep.
En zo kwamen de meiden van beide
scholen tegenover elkaar te staan in een
penalty serie. Altijd spannend en het
kwartje kan twee kanten op vallen. Er
werden drie penalty's genomen waarvan
de tegenstander er twee scoorden en wij
helaas 1. En opeens drong het tot de
meiden door, het is afgelopen... Dat was
plotseling... best even hard en hier en daar
viel een traan. Desondanks dat kijken wij
terug op een leuk en geslaagd toernooi
met een gezellig en goed team. De meiden
hebben écht geknokt en gestreden en vier
hele mooie wedstrijden gewonnen. Een
uitstekend resultaat waar ze allemaal trots
op mogen zijn.

Wij hebben ook genoten en vonden het
weer leuk om te doen, graag gedaan. We
zetten volgend jaar alvast met potlood in
de agenda’s. Tot slot dank aan jullie
ouders voor de support, ook van de juffies,
langs de lijn en in de voorbereiding!
Groet, Peter en Gert-Jan.
(ouders uit groep 7)

Bovenbouw – Voetbaljongens gr
5/6
Woensdag 15 maart 2018 hebben we een
voetbaltoernooi gespeeld bij VVV de
Meern. We werden 8ste van de 32 en we
werden eerste uit de poel.
We wonnen alles. We hadden de
kwartfinale bereikt. En die wedstrijd
verloren we. En we vonden niet echt leuk.
Ondanks we verloren hadden, vonden het
we het nog leuk. We zaten met Mathijs,
Ayman, Nigel, Ole, Pim, Jasper, Okke,
Sverre, Jim, Jeppe, Aidan. We hadden een
leuke middag. En iedereen deed zijn best.
Jasper groep 5

Bovenbouw – Meet en Weet week
We hadden meet en weet week op school.
Met groepen 5, 5/6 en groep 6 en dat was
leuk. We moesten wegen met snoepjes en
meten met water en met schaal rekenen.
Bij ons in de klas groep 5a moesten we
figuren maken en met blokken bouwen.
We hebben in groep 6 een zonnewijzer
gemaakt en in groep 5/6 met een
kopieerblad gewerkt.
Lois en Noa (groep 5)
Onderbouw – Groep 1/2
De lente is weer in "t land, maar dat is aan
het weer nog maar weinig te merken
geweest. Of het hoge aantal zieke kleuters
(maar ook kinderen uit andere groepen)
daar mee te maken heeft, weten we
natuurlijk niet, maar er waren beduidend
meer zieken en het ziek zijn duurde ook
langer dan we gewend zijn, helaas. Maar
het lijkt langzaam beter te gaan, gelukkig.

de groei nauwlettend in de gaten houden
en we hopen op vruchtbare resultaten!
We hebben het in alle kleutergroepen over
de `lentekriebels` gehad en leuke
verhalen gehoord over hoe ouders volgens
de kids elkaar ontmoet hebben! Verder
hebben ze getekend voor iemand die ze
heel erg lief vinden en handenharten
gemaakt met de maatjesklas.
Op 13 april hebben we in de groepen 1/2
weer een spelletjesochtend. En natuurlijk
een bijzonder paasontbijt a.s. vrijdag!
Groet, Annemarie.

In alle kleutergroepen zijn er weer nieuwe
vierjarigen bijgekomen, van harte welkom
jullie allemaal! We hopen iedereen zich
snel thuis voelt! Mede door het feit dat we
de nieuwe kinderen koppelen aan een kind
dat al (veel) langer op school zit duurt de
wenperiode meestal niet lang. De oudere
"mentormaatjes" vatten hun belangrijke
taak zeer serieus op en groeien daar zelf
ook weer van. Een win-win dus!
Zoals u weet zijn wij deze weken druk
doende met het thema: "Het
Tuincentrum", gekoppeld aan: "de lente"
en is de kleutergang omgetoverd tot een
niet van echt te onderscheiden
tuincentrum met inpandig restaurant, waar
de kinderen naar hartenlust verschillende
rollen kunnen spelen met uitdagend
materiaal. Ook in de klas wordt er over
deze thema’s gewerkt en gepraat. Tijdens
de werktijd spelen de kinderen
groepsdoorbroken in de gang, zodat zij
daar ook evt. vriendjes, vriendinnetjes of
zusjes en broertjes kunnen ontmoeten,
wat fijn is, met name voor de
tweelingparen die we hebben.
Groep 1/2C is ook nog, met de hulp van
enige ouders naar de stadstuin "Klopvaart"
geweest (gelukkig redelijk weer) waar zij
het zo te zien op de foto’s het erg naar hun
zin hebben gehad. In de klassen hebben
we natuurlijk van alles gezaaid waarvan we

Tip voor de zomervakantie

TWEE WAANZINNIGE WEKEN VOL
WETENSCHAP
Van 16-19 juli en 23-26 juli 2018 is de
Universiteit Utrecht het domein van
honderden nieuwsgierige kinderen. Tijdens
Summerschool Junior doen kinderen zélf
onderzoek, bijvoorbeeld naar hun eigen
dna, de Aziatische cultuur en raketten. De
inschrijvingen
openen
op
2
april.
https://www.uu.nl/onderwijs/summerscho
ol-junior
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