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

Algemeen Een nieuwe lente…
Langzamerhand komt het voorjaar er al
een beetje aan. Waar sommigen komende
week de sneeuw opzoeken, zullen anderen
juist alweer een beetje op zoek gaan naar
de eerste tekenen van het voorjaar in de
natuur.

Overig

Bij het voorjaar horen ook de kriebels, van
de pollen in de lucht, maar soms ook in je
buik! In de week van de lentekriebels (2023 maart) besteden we in alle groepen een
aantal lessen aandacht aan weerbaarheid,
relaties en seksualiteit. Uiteraard is de
inhoud van de lessen aangepast aan de
leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen.
In deze tijd van economische voorspoed
merken we dat het ook voor leerkrachten
makkelijker is om een nieuwe stap te
zetten in hun carrière. Tegelijkertijd zijn
er te weinig leerkrachten voor alle
vacatures in het land. Gelukkig hebben
wij alle vacatures voor leerkrachten weten
in te vullen met goede leerkrachten mede
door flexibiliteit van het team.
Op de studiedag van 23 februari
verdiepen we ons verder in de Cito
resultaten van de leerlingen en wat die
betekenen voor ons onderwijs. Ook zullen
we met Da Vinci aan de slag gaan, daar
staat centraal hoe we nog meer
rendement uit onze lessen kunnen halen.
Namens het team een hele fijne vakantie
gewenst, Cecile Tulen

Algemene ouderavond
Herhaling: Reserveert u alvast een
plekje in uw agenda: op dinsdagavond
27 maart 2018 is er een algemene
ouderavond op school. De MR
(medezeggenschapsraad) en OR
(ouderraad) praten u bij over hun
activiteiten en het team neemt u mee
in ons nieuwe DaVinci onderwijs. Dat
wilt u natuurlijk niet missen!
Op tijd beginnen
Fijn dat er al zoveel leerlingen bij de
eerste bel klaar gaan zitten in de klas.
Wilt u er als ouder ook op letten dat dit
een goede gewoonte blijft?
Vertrek collega’s
Vandaag was het de laatste dag van
meester Hans (groep 5) op onze
school. Hans heeft een andere
uitdaging in de uitgeverijwereld
gevonden. Ester Vermeulen zal vanaf
18 maart les gaan geven aan groep 5.
In een volgende nieuwsbrief zal zij zich
nader voorstellen.
Ook juf Sandra van groep 8 heeft een
nieuwe uitdaging gevonden; zij gaat
vanaf 1 april als onderzoek en
innovatieadviseur bij een
onderwijsadviesdienst werken.
Zij zal nog wel een paar maanden een
dagdeel in de week het onderzoek
afronden dat zij i.s.m. de universiteit
Utrecht op onze school doet.
Monique van der Sman zal vanaf 1
april les gaan geven in groep 8.
Omdat Monique ook les gaf in groep ¾
komt ook daar een nieuw gezicht.
Laura Kuyper zal in groep 3/4 naast
Carmen les gaan geven.
Voor de invulling van de vacature van
intern begeleider bovenbouw zijn we
op dit moment aan het werven.
Veiligheid om de school
Wilt u allemaal opletten bij het halen
en brengen van uw kind op de
verkeersveiligheid rond de school?
Kom zoveel mogelijk op de fiets of
lopend naar school. Houd de oprit vrij
van geparkeerde fietsen, maar parkeer

uw fiets in de daarvoor bestemde
fietsrekken of langs het hek van de
school. Zo houden we een goede
doorstroom van en naar het
schoolplein. Bij het halen en/of
brengen met de auto: parkeer de auto
in een parkeervak, houd rekening met
het vele fietsverkeer. Stop niet voor de
oprit van de school, daar je kind eruit
laten is vervelend, onoverzichtelijk en
gevaarlijk voor andere weggebruikers.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Nieuwbouw
Vorige week is de eerste start geweest
van de huizenverkoop voor de wijk
Haarzicht. Ook wij waren daar aanwezig
om over onze school te vertellen.
De foto’s van het nieuwe gebouw kunt
u bewonderen op onze website, bij het
item
‘Nieuwe
locatie
Haarzicht’.
Omdat het nu nog niet bekend is wie de
nieuwe bewoners van de huizen in de
wijk zullen zijn, is het voor ons ook nog
lastig inschatten hoeveel leerlingen er in
de verschillende groepen zullen komen.
We zullen vermoedelijk gaan werken
met
plaatsing
via
postcode.
Dit betekent dat er verschillende ringen
om de school heen komen en dat we de
groepen zullen formeren volgens die
volgorde. Ons huidige gebouw blijft
namelijk ook gewoon bestaan.
De week van de lentekriebels
Ook dit jaar doet onze school, zoals
gewoonlijk in de lente weer mee met
“De week van de lentekriebels”. In alle
groepen wordt dan, op het eigen
niveau van het kind, aandacht besteed
aan de seksuele vorming. Dit jaar loopt
de week
van 20
maart tot
en met 28
maart.
Het thema dit jaar is: “ Anders ?!”. We
hebben het in de verschillende groepen
over allerlei vormen van diversiteit, het
is een breed thema en gaat over
seksuele diversiteit, gender,
verschillende religies en culturen. De
week wordt schoolbreed geopend.
Nader bericht hierover volgt nog.

Onderbouw – Groep 1/2
Afgelopen periode hebben wij in de
kleutergroepen gewerkt over de auto
in combinatie met de winter. Naast het
maken van en het spelen met de auto
hebben we gesproken over vriezen en
dooien, Noordpool en Zuidpool en
vogels in de winter.
Net als in andere groepen is februari in
groep 2 ook de tijd voor de Cito. In
groep 2 noemen we dat “werken in
boekjes”. Sinds enkele jaren hebben
we er dit jaar voor gekozen om het
“werken in boekjes” in de klas te doen.
Het kostte wat extra tijd voor de
verbouwing maar de kinderen vonden
het fijn om gewoon in de klas te zijn.
Met wat prentenboeken, en bakken
speelgoed als afscheiding, gingen de
kinderen aan de slag. Wat kunnen ze
dat “werken in boekjes” al goed! Alle
groep 2’ers in een toets opstelling in
de klas is toch een bijzonder gezicht.
Na de Cito’s vonden we het tijd voor
iets gezelligs. Op vrijdagochtend 9
februari hebben we een
spelletjesochtend gehouden. De
kinderen hebben met de hulp van
ouders gezelschapspelletjes gespeeld.
In groep 1-2C zijn de kinderen
ingedeeld op niveau en interesse en
samen met een ouder aan de slag
gegaan. Voor de zekerheid had de juf
wat spellen klaar gezet maar de
kinderen hadden zelf ook spelletjes
mee. Fijn dat er steeds ouders
gevonden worden voor de begeleiding
van dit soort activiteiten. Dank u wel!

Nu is het al bijna vakantie. Na de
vakantie gaan we in de kleutergroepen
aan het werk over “het tuincentrum”.
Mocht u in de komende tijd met uw
kind in het tuincentrum zijn, wilt u dan
wat foto’s maken? Deze kunt u
uitdraaien en meegeven maar u mag
ze ook naar de juf van uw kind mailen.
Het is fijn als u bewust met uw kind
rondkijkt. Wat zie je allemaal? Wat valt
je op?, wat vind je mooi?, wat vind je
niet zo mooi? Enz.

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
Onderbouw – Het
“Theekransje” van groep 3
Het is vrijdagochtend 11.30 uur. De
kinderen van groep 3 zitten klaar voor
het wekelijkse “Theekransje”. Ze
hebben hiervoor van thuis een eigen
mok meegenomen, want bij het
“Theekransje” wordt echte thee
geschonken! Het “Theekransje” is een
gezamenlijk moment voor de klas waar
elke week een nieuw thema aan de
orde komt. De ene keer gaat het over
samenwerken, de andere keer over
elkaar beter leren kennen. Tijdens het
drinken van het kopje thee worden de
kinderen ook uitgenodigd mee te
denken over hoe zij vonden dat het
afgelopen week in de klas ging
(evaluatie) en waar ze komende week
op zouden kunnen letten - of werken
(vooruitblikken).
Er wordt geoefend aan jezelf
presenteren in de groep, hoe stel je
een goede vraag, hoe laat je elkaar
uitpraten, hoe luister je goed naar
elkaar, op welke manier toon je
interesse in elkaar en hoe reageer je

op gepaste wijze op elkaars verhalen.
Teveel om op te noemen eigenlijk! De
kinderen nemen dit half uurtje erg
serieus en ervaren het als een speciaal
momentje in de week. Zo ervaar ik het
zelf ook. De kinderen vormen een
hechte en gezellige groep met elkaar.
Erg prettig om dit aan te mogen sturen
en er van te mogen genieten!
Een trotse juf Cindy.

Bovenbouw – Groep 8 bezoekt
RTV Utrecht
Wij zijn bij RTV Utrecht geweest!!!
We gingen eerst naar de redactie. Daar
legde ze uit waar ze mee bezig waren.
daarna gingen we langs bij de
verslaggevers. Die mensen vertelden
wat ze allemaal in het buitenland qua
nieuws vonden. En toen gingen we
naar de editor, daar gingen we kijken
hoe zij dat deed. Toen ging Bodi een
sport verslag doen van Utrecht tegen
Ajax.
Daarna gingen we naar de
geluidskamer en daar waren schermen
waar we Matthew en Mara in de studio
zagen, zij gingen het nieuws
presenteren.
Toen gingen we naar Matthew en Mara
en daar maakten we een groepsfoto.
Ze hadden daar wel 6 camera’s!!!
Toen kregen we nog een bidon en toen
gingen we weer naar school.
Bovenbouw – Bezoek aan het
Rijsmuseum
Nadat we de bus onder het
Rijksmuseum hadden geparkeerd
liepen we via het Museumplein naar
binnen. Per groepje werden we door
een gids meegenomen om de

rondleiding te beginnen; wij begonnen
de excursie onder de glas in lood
ramen in de hal van het museum waar
Irma (onze gids) ons vertelde over de
Gouden Eeuw. Daarna gingen we naar
het eerste schilderij dat Amsterdam in
de winter liet zien waar rijke mensen
op het ijs een soort van ijshockey
speelden en arme mensen in de
vrieskou moesten werken.
Daarna kwamen we via verschillende
zalen waar we allerlei spullen zoals een
koningskroon, geweren, vazen, en
bijvoorbeeld de klok van het Behouden
Huis bij de Nachtwacht. Het schilderij
heeft eigenlijk een hele andere lange
naam die wij allemaal al snel weer
vergeten zijn en is niet een schilderij
dat een tafereel in de nacht weergeeft,
maar het is wel heel mooi en we
hebben we dan ook wat langer bij
stilgezeten.
Tot slot gingen we naar een zaal
waarin een oorlogsschip uit de tijd van
Michiel de Ruyter stond en mochten we
ruiken aan en proeven van specerijen
en lekkernijen die verhandeld werden
door de Hollanders en waarmee we zo
rijk zijn geworden.
Al met al dus een hele leuke excursie!

We kwamen in een hele grote bus aan
in het Rijksmuseum. We gingen naar
binnen en we werden verdeeld in
groepjes. Eerst gingen we naar de
ramen met glazen tekeningen van
bekenden van vroeger. Toen vertelde
onze begeleider er over en toen gingen
we naar de Nachtwacht. Maar eigenlijk
heet de Nachtwacht: Schutters van de
compagnie van kapitein Albert
Coenraetsz. Een hele lange naam maar
ja hij was wel heel mooi. Dit is het
einde van het Rijksmuseum verhaal.

Groeten Matthijs ( vader van Ferra
groep 5/6)

Groetjes Ole

Groetjes Pritika
In het begin ging ze allemaal dingen
vertellen over dat we het over de
Gouden eeuw gingen hebben. We
gingen door allemaal zalen die best
mooi waren.
Opeens kwamen in een zaal. Dat was
de zaal van Michiel de Ruyter. Hij was
belangrijk voor Nederland. We gingen
naar de Nachtwacht. Het heet eigenlijk
helemaal geen Nachtwacht. Ze dachten
dat het in de nacht was maar dat was
het helemaal niet! Het had een hele
lange naam die ik eigenlijk niet meer
heb onthouden.

Uit de MR
De medezeggenschapsraad (MR) komt
elke 2e maandag van de maand bij
elkaar. Drie ouders en drie
leerkrachten bespreken de
ontwikkelingen op school en brengen
hierover advies uit aan Cecile, de
directeur. Voor sommige
veranderingen op school is instemming
van de MR nodig. Vanaf nu gebruiken
we de nieuwsbrief om kort te vertellen
welke onderwerpen de MR heeft
besproken. Op deze manier willen we
ouders betrekken bij het werk van de
MR.

In het overleg van februari hebben we
afgesproken om de komende maanden
extra aandacht te besteden aan: a) de
nieuwe vestiging in Haarzicht, b) 21ste
eeuws leren, c) communicatie met
ouders. Cecile heeft toegelicht dat het
team de rest van het schooljaar werkt
aan de verdere invoering van de
nieuwe lesmethodes Staal (taal) en Da
Vinci (wereldverkenning). Ook blijft het
team bezig met het verfijnen van het
21ste eeuws leren. Wil je meer weten?
Of een onderwerp onder de aandacht
brengen van de MR? Spreek ons aan
op het schoolplein of mail naar
mr@keesvalkenstein.nl.
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