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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Groepsvorming: 
We zijn deze week, zoals verwacht, prima gestart. In alle groepen zijn de leerlingen samen met de 
leerkrachten en onderwijsassistenten en stagiaires hard aan het werk gegaan.  
 
In deze eerste weken zijn de leerkrachten druk bezig met het bespreken van de regels en afspraken. We 
noemen dit in het onderwijs ook wel de 'forming' fase. Alles wordt duidelijk wat betreft werkafspraken én 
hoe we met elkaar in deze groep omgaan. De groepsregels worden opgesteld en door alle leerlingen 
ondertekend.  
 
Na deze eerste fase, die in de ene groep korter of langer kan duren dan in de andere groep, gaan we 
meestal de 'storming' fase in. Het woord zegt het al: het kan gaan stormen. Leerlingen gaan op zoek naar 
de grenzen in deze groep, bij de leerkracht en bij elkaar. Wat mag wel, wat mag niet met mogelijk 
conflicten tot gevolg. Deze stormmomenten helpen om het voor leerlingen nog duidelijker te krijgen wat er 
van ze verwacht wordt in de groep en wat zij van de leerkracht mogen verwachten.  
 
De volgende fase die hierna optreedt is de 'norming' fase'. De rust keert weer. Iedereen weet hoe de hazen 
lopen en de groep wordt gevormd. Meestal is dit rond de herfstvakantie gerealiseerd. Deze weken van 
begin schooljaar tot herfstvakantie worden ook wel de 'gouden weken' genoemd. Goud omdat ze heel 
belangrijk zijn om een goede basis te leggen voor de rest van het jaar.  
 
Want na de herfstvakantie gaat de 'performing' fase in. De groep kan nu gaan presteren. 
 
In die gouden weken wordt er natuurlijk ook gewoon lesgegeven: rekenen, lezen, taal, spelling enzovoorts. 
Maar daarnaast zijn er veel lesjes/ activiteiten om elkaar nog beter te leren kennen en te leren waar de 
grenzen liggen. We gaan voor goud! 
 
  

Algemene ouderavond : Week van 06.09 

Start Jantje Beton : Wo. 15.09 

Ouder-kind-leerkrachtgesprek : Week van 20.09 
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En om het jaar af te maken: aan het eind van het jaar is de afscheidsfase ('adjourning' fase). De groep en 
leerlingen realiseren zich dat het afscheid nadert, dat deze groep met deze juf eindig is. Voor sommige 
leerlingen kan dat een gevoel van spanning opleveren, soms zelfs verdriet. Goed afhechten met elkaar is 
dan heel belangrijk. 

 

Informatiemomenten: 
Als ouder/ verzorger is het belangrijk dat u ook deel gaat uitmaken van de groep van uw kind. Dat u als 
ouder/ verzorger de leerkracht(en) leert kennen en zij u. En dat u ook kennis maakt met andere ouders/ 
verzorgers. Zo krijgt u samen een duidelijk beeld van in welke groep uw kind zit, welke afspraken belangrijk 
zijn en wat ze dit jaar allemaal gaan leren en doen. Volgende week zijn de informatiemomenten. 
 
U heeft al te horen gekregen op welke avond. Van de leerkracht ontvangt u het tijdstip en de plek. Bij een 
kleine groep zal het in het klaslokaal zijn. Bij een grote groep in de kuil of speelzaal. Wij verwachten u 
tijdens dit belangrijke informatiemoment. 
 
U ontvangt zo dadelijk een filmpje van Sonja en Beppie waarin zij een aantal belangrijke schoolse zaken aan 
u presenteren.  
 
Verslag leerlingenraad: 
In de leerlingenraad zijn afgelopen woensdag de volgende zaken besproken: 

• Afgesproken is dat de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 de regels van het toiletbezoek 
bespreken. We hebben mooie en schone toiletten. Om ze mooi en schoon te houden is het 
belangrijk dat de leerlingen zich aan de toiletregels houden. 

• De meester- en juffendag is geëvalueerd. Vooral de springkussens vonden de leerlingen van de 
raad heel leuk.  

• Voor de zomervakantie is besloten dat een aantal leerlingen van groep Olivijn gaat helpen met het 
belonen van ouders/ verzorgers die goed parkeren tijdens het brengen of halen van hun kind. 
Volgende week bespreekt juf Beppie dit in groep Olivijn en hierna gaan de leerlingen die dit willen 
doen van start. U kunt ze dus verwachten!  
Dit alles om het zo verkeersveilig rond de school te laten zijn. 

• Drie kinderen van de leerlingenraad hebben juf Beppie geholpen met een keuze te maken voor 
grote buiten speelmaterialen. Hun keuzes zijn met de leerlingenraad besproken en de raad heeft 
met het voorstel ingestemd. Zodra de bergruimte op het grote plein klaar is worden deze spullen 
gekocht. Het worden: een grote balanceerbal, vier paar stelten, twee sets om te stoepranden en 
twee éénwielers. Dit kost bij elkaar €1.050,- wat betaald wordt door een sponsor. 

• Juf Sonja heeft verteld over het diploma, het certificaat dat de school gaat krijgen voor hoe de 
school ouders betrekt. Dat wordt een feestelijk moment in oktober. Een paar leerlingen van de 
leerlingenraad gaan meedenken met juf Sonja om er een mooi feest van te maken.  
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• We hebben gesproken over de nieuwe leerlingenraad die in september gekozen wordt. In de 
groepen 5 tot en met 8, groep Aventurijn, Saffier, Topaas, Granaat, Toermalijn en Olivijn, kunnen 
kinderen zich kandidaat stellen.  
Er wordt daarna in de eigen groep anoniem gestemd en de leerkracht telt hierna  
in de klas de stembriefjes. Eind september zijn alle leerlingenraadleden gekozen.  
De voorzitter van het afgelopen jaar, Tim, gaf als advies om de voorzitter te kiezen  
uit de huidige leerlingenraad omdat zij al een jaar geoefend hebben.  
Dat voorstel is door de raad aangenomen. Inmiddels is de voorzitter gekozen  
en is er ook een vicevoorzitter benoemd. De volgende vergadering is 13 oktober. 

 
Dit zijn onze toiletregels: 

  
 

 

 

 
 

Zo houden we ze blinkend schoon! 
 

Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
 
 

Inclusieve sportdag Stichtse Vecht 
Van 17 t/m 26 september is de Nationale Sportweek. Deze week staat in het teken van sport en bewegen 
voor iedereen. Op zaterdag 18 september wordt in sporthal Safari het volgende aangeboden: 
 
Inclusieve sportdag Stichtse Vecht zaterdag 18 september 2021.  
Ontdek welke sport bij jou past!  
 
Team Sportservice provincie Utrecht organiseert in samenwerking met Sportpunt Stichtse Vecht, 
Sportakkoord Stichtse Vecht en lokale sport- en beweegaanbieders een inclusieve sportdag in de gemeente 
Stichtse Vecht.  

• Zaterdag 18 september van 14.00 tot 17.00 

• Voor iedereen vanaf 5 jaar en ouder, met welke uitdaging dan ook! 

• Maak kennis met divers sport-en beweegaanbod uit de gemeente Stichtse Vecht. 

• Sporthal MFA Safari, Maarssenbroek 
 
Heb je thuis sportspullen die je niet meer gebruikt? Neem dan je oude/ bruikbare sportspullen mee, doneer 
die tijdens de inclusieve sportdag aan de sportspullenbank Stichtse Vecht. Geef sportspullen een tweede 
leven!  
 
Aanmelden kan tot 16 september 2021 
Kom langs en doe mee! 
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Luizencontrole 

Omdat wij nog geen ouders toelaten in onze school willen wij u vragen om uw kind actief te controleren op 
luizen. Mocht u in de loop van deze eerste weken luizen ontdekken dan horen wij dit graag.  
Kijk eventueel op https://www.thuisarts.nl/hoofdluis/mijn-kind-heeft-hoofdluis voor meer informatie. 
 
 

Koffieochtend 
Volgende week woensdag 8 september stond er een koffie ochtend gepland bij ons op school. In verband 
met de huidige maatregelen kan deze helaas nog niet doorgaan. 
 
 

Jantje Beton 
Op woensdag 15 september 2021 zal de lotenactie van Jantje Beton gaan starten. De leerlingen vanaf groep 
3 krijgen een lotenboekje mee om lootjes te verkopen aan familie, vrienden en kennissen.  
50 % van de opbrengst is voor Jantje Beton, de andere 50 % mogen wij zelf besteden aan nieuw buiten 
speelmateriaal. Vlak voor de actie begint krijgt u per mail een brief met meer informatie.  
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