Beste ouders,
Ik voel me de meest bevoorrechte basisschooldirecteur
van Nederland. Natuurlijk heeft onze school ook behoorlijk last van de hele situatie rond corona. Ook wij
hebben zieke collega’s of collega’s in quarantaine, geen
invallers van buiten en veel positief geteste kinderen.
Maar wij hebben ook een team dat zonder te mopperen
de schouders onder deze uitdaging zet.
Zo denkt iedereen mee om te zorgen dat in zoveel mogelijk groepen het onderwijs “gewoon” door kan gaan.
Mensen komen extra terug of laten hun geplande werkzaamheden vallen om voor een groep te kunnen. Ook
als ik ‘s ochtends in alle vroegte of ‘s avonds tijdens
Nieuwsuur bel, krijg ik steeds alle medewerking om de
gaten te vullen.
Daarnaast zorgen alle collega’s ervoor dat ook de kinderen die thuis zitten, zoveel mogelijk aangehaakt blijven bij het onderwijs dat in de klas gegeven wordt. Ook
het extra werk dat hieruit voortvloeit, wordt als vanzelfsprekend gedaan.
Deze teamspirit en passie voor het onderwijs van het
team maakt mijn werk als directeur een stuk leuker en
makkelijker.
Als kers op de taart hebben wij ouders die zien wat er
op school allemaal gedaan wordt en hier ook hun waardering over uitspreken. Ik hoor van collega directeuren
dat dit zeker niet op alle scholen het geval is. Ook dit
maakt dat ik mij als directeur bevoorrecht voel.
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Tegelijkertijd kijk ik ook met zorgen naar de toekomst.
Het einde van deze situatie lijkt nog niet in zicht. We
zullen als team ons uiterste best blijven doen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. We naderen
echter wel de grenzen van onze mogelijkheden. Als er
nog meer teamleden ziek worden, komt er een moment
dat we het niet meer op kunnen vangen.
Indien het zover komt zullen we keuzes moeten maken,
waarbij we streven naar de hoogste kwaliteit van onderwijs, die in de gegeven situatie mogelijk is. Ook dan vragen we uw vertrouwen en begrip.
Hartelijke groet,
Rina Vonk

Belangrijk: inschrijven broertjes en zusjes die voor tussen 1
januari en 31 maart 2023 4 jaar oud worden
In de gemeente Utrecht zijn per 1 oktober 2021 alle scholen overgegaan op centraal inschrijven van nieuwe leerlingen voor groep
1. Broertjes en zusjes hebben hierbij voorrang om op de school van keuze geplaatst te worden.
Dit is echter alleen het geval als ze op het juiste moment worden aangemeld. Daarom de volgende belangrijke oproep:
Wordt uw kind in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2023 4 jaar oud. Schrijf het dan voor 31 maart 2022 in op de website
naardebasisschool.utrecht.nl. Dit geldt ook als u al een belangstellingsregistratie bij ons heeft ingeleverd. Indien u vragen heeft,
kunt u terecht bij Rina. Ook is er een folder beschikbaar, waarin alles wordt uitgelegd. Deze kunt u opvragen bij Rina.

Drukte bij het hek bij start
van de schooldag
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen via het achterplein de school binnen. Om op het schoolplein te komen
kunnen zij gebruik maken van 3 hekken, te weten:

•
•
•

Gezond en gezellig eten
Op verzoek van de gemeente Utrecht sturen we bij
deze update de flyer mee voor de webinar “Gezond
en gezellig eten”, die 16 februari plaats zal vinden.

Het hek aan de Mereveldlaan
Het hek aan de Rosweydelaan
Het hek tussen het kleuterplein en het achterplein

De ervaring leert dat de meeste kinderen kiezen voor het
hek aan de Rosweydelaan. Dit is waarschijnlijk ingegeven
door het feit dat de fietsenrekken daar dichtbij zijn.
We zien ook dat kinderen al vroeg (ruim voor 8.20) naar
school komen.
Deze combinatie maakt dat er ‘s ochtends een behoorlijke
opstopping is bij het hek aan de Rosweydelaan. Dit kan
gevaarlijke situaties opleveren. Daarom willen wij u en de
kinderen het volgende vragen:
•
Gebruik het hek aan de Mereveldlaan als je van de
kant van de Meerndijk komt. Je moet dan wel een
stukje met de fiets in de hand over het shoolplein
lopen, maar dat is te overzien.
•
Probeer niet eerder dan 8.20 uur bij school aan te
komen.
•
Indien u uw kind met de auto brengt, gebruik dan
het hek aan de Mereveldlaan. Er is een parkeerplaatsje waar uw kind veilig uit kan stappen.
Rina zal volgende week langs de groepen gaan om dit ook
met de kinderen te bespreken, maar het is fijn als u dit
thuis ook alvast doet.

CITO toetsen voor de groepen
3 t/m 8
Het is weer tijd voor de CITO. Ieder jaar zijn wij benieuwd naar
de uitkomsten, omdat ze ons helpen met het bepalen van
koers. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

In deze coronatijden hebben we meer dan ooit behoefte aan
informatie over waar we staan als school. We hadden gehoopt
dat we deze CITO ronde zonder bijzondere omstandigheden af
hadden kunnen nemen. Helaas is dat niet het geval. Een korte
schoolsluiting voor de kerstvakantie, groepen in quarantaine na
de kerstvakantie en veel zieke leerkrachten en kinderen maken
de omstandigheden verre van ideaal.
Toch worden er deze weken “gewoon” CITO toetsen afgenomen. We trekken er wat langer de tijd voor uit dan normaal,
zodat alle kinderen de toetsen rustig kunnen maken.
Zoals altijd maken we een zorgvuldige analyse van de uitkomsten. Op basis hiervan zullen we de plannen voor de tweede
helft van het schooljaar verder vormgeven op leerling-, groep–
en schoolniveau.

Instroomgroep kleuters
Met ingang van 1 maart starten we een instroomgroep voor
de jongste kleuters. De groep start met 5 kinderen en zal tot
de zomervakantie groeien tot 15 kinderen.
In deze tijd van leerkrachtentekort viel het niet mee om de
vacature in te vullen, maar gelukkig is het naar lang zoeken
en vragen in ons netwerk toch gelukt.

We zijn dan ook heel blij dat Dorine Planting ons team komt
versterken. Dorine is een zij-instromer. Zij heeft in Amerika
ervaring opgedaan met lesgeven aan jonge kinderen. Dorine
start komende maandag bij ons op school en zal tot de voorjaarsvakantie meedraaien in de groepen 1/2A en 1/2B.
Daarna zal zij onder begeleiding van Monique groep 1/2C
gaan bemannen.
In de update van maart zal Dorine zichzelf aan u voorstellen.

