Beste ouders,
De laatste dagen van de zomervakantie zijn aangebroken en
het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Hopelijk hebben
u en de kinderen een goede vakantie gehad en zijn jullie
lekker uitgerust.
Dit geldt in ieder geval voor alle juffen en meesters. Wij zijn
deze week al lekker aan de slag gegaan om alle voorbereidingen te treffen. Na een grote schoonmaakbeurt moest al
het meubilair natuurlijk weer op zijn plaats gezet worden.
De boeken en schriften liggen klaar. De groepsplannen voor
de verschillende vakken zijn geschreven en dinsdag hebben
we onze startvergadering gehad, waarbij de onderwijsinhoudelijke puntjes op de i zijn gezet
Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar. We kijken er naar
uit om de kinderen maandag feestelijk te ontvangen. Vanaf
8.20 uur zijn alle kinderen welkom op het grote plein van de
midden/bovenbouw. Ze zoeken daar hun juf of meester en
om 8.30 uur gaan de groepen, zwaaiend naar alle ouders,
naar binnen. En dan kan het nieuwe schooljaar echt van
start.
We hebben er zin in!
Graag tot maandag.
Met hartelijke groet,

Informatieavonden op
6, 7 en 8 september
Zoals u van ons gewend bent, worden er aan het begin van het
schooljaar informatieavonden gepland. De leerkrachten stellen zich dan aan u voor en vertellen alles wat u wilt weten
over het komende schooljaar.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en
nog even gezellig na te praten met andere ouders en de leerkracht(en).
We houden geen individuele startgesprekken met alle ouders,
maar als u toch graag iets met de leerkracht wilt bespreken, is
er deze avond gelegenheid om hiervoor een afspraak te maken.

De informatieavonden starten om 19.00 uur en het rooster is
als volgt:

Update
Augustus 2022
Fietsen en stepjes op het
schoolplein
Veel kinderen komen op de fiets of de step naar school. Hierbij
lopen wij tegen een aantal zaken aan, waar wij graag uw aandacht voor vragen.
Niet alle fietsen en stepjes worden op slot gezet. Dit heeft afgelopen jaar tot verwarring geleid. Zo is het voorgekomen dat twee
kinderen een zelfde soort step hadden, maar was het na schooltijd niet duidelijk welk stepje van welk kind was. Bovendien voorkomt het op slot zetten dat een fiets of step gestolen/gebruikt
wordt door iemand anders.
Sommige kinderen laten hun fiets of step op school staan na
schooltijd. Het is meer dan eens voorgekomen dat een fiets/step
(niet op slot) een week op school heeft gestaan. Het schoolplein
is na schooltijd en in het weekend (zonder toezicht) opengesteld
voor de kinderen van de buurt. In deze tijd is het mogelijk dat een
fiets/step wordt gestolen of kapot gemaakt. Dit keuren wij natuurlijk ten zeerste af, maar we kunnen er niets aan doen en zijn
er niet aansprakelijk voor.
Daarom hierbij het dringende verzoek:

Gebruik een slot voor alle fietsen en stepjes
Laat geen fietsen en stepjes op het schoolplein staan buiten schooltijd

Inschrijven broertjes en zusjes
die in het tweede kwartaal
2022 3 jaar oud worden (tussen
1/4 en 30/9)
Wordt uw kind in de periode 1 juli tot en met 30 september
2022 3 jaar oud. Schrijf het dan voor 30 september 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.

Alleen als u bovenstaande oproep volgt
kunnen we garanderen dat uw kind een
plek bij ons op school krijgt.

Het onkruid heeft toegeslagen
Wie komt helpen???
Het was een hete droge zomer. Gelukkig was de gemeente
Utrecht bereid om de planten, bomen en struiken regelmatig
water te geven. Helaas heeft niet alleen de aanplant hiervan
geprofiteerd, maar ook het onkruid. De eerste schoffeldag
was gepland op 14 september. Het zou echter heel fijn zijn als
er al eerder iets zou kunnen gebeuren. Marco is al begonnen,
maar het is echt heel veel werk. Daarom de oproep om te
komen helpen. Heeft u deze week een uurtje tijd en zin, dan
bent u van harte welkom. Dit mag na schooltijd, maar ook
onder schooltijd. U kunt zich aanmelden bij Rina, maar ook
gewoon binnenlopen. Uw hulp wordt enorm gewaardeerd.
Overigens staan in de jaarplanning de reguliere schoffelmiddagen. Ook hier bent u van harte welkom.

Nieuwe teamleden stellen zich
aan u voor
Hallo,
Mijn naam is Christel Sportel en ik
zal dit schooljaar samen met Miranda groep 3 lesgeven.
Ik woon in Leidsche Rijn samen met
mijn vriend en dochter. Ik heb de
afgelopen 5 jaar in Amersfoort gewerkt, maar door de komst van
mijn dochter wilde ik graag dichterbij huis werken. Vandaar dat ik nu
een nieuwe uitdaging aan ga en ik
heb er heel veel zin in.

Best ouders en
kinderen,
Ik wil me via deze
weg graag voorstellen aan jullie. Mijn
naam is Nynke de
Graad en ik kom uit
Loenen aan de
Vecht. Daar woon
ik met mijn man en
twee dochters die
in groep zeven en
acht zitten. Ik hou
van lekker uit eten
gaan, wandelen en
lezen.
Voordat ik naar Loenen verhuisde woonde ik in Amsterdam,
daar heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en
het zij-instroomtraject voor leraar basisonderwijs doorlopen.
Ik heb ontzettend veel zin om de kinderen te leren kennen
en er s samen met Jorian in groep 7 een leuk jaar van te

Even voorstelllen:

Dank Jumbo en Albert Heijn
Het eindfeest en de musical van groep 8 zijn gesponsord door
Jumbo en Albert Heijn. Wij hebben flesjes water, andere verfrissingen en snacks van hen gekregen. Hiervoor willen wij
beide bedrijven heel hartelijk danken.

ik ben Liesbeth Holswilder.
Ik ben 43 jaar en woon in
Vleuten samen met mijn
man en twee kinderen.
Mijn hobby is zweefvliegen. Helemaal nieuw is de
Koningin Beatrixschool
niet voor mij, in schooljaar
2020/2021 werkte ik er als
onderwijsassistent en liep
ik stage in groep 4. Ik kijk
er ontzettend naar uit om
komend jaar de juf van
groep 4 te zijn.

Nieuws van de KWINK coördinator
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk hebben u en uw kind(eren) genoten van een ontspannen tijd. En nu? Klaar voor de
start? Voor een nieuw schooljaar waarin uw kind(eren) belangrijke vaardigheden leert. Rekenen, lezen, schrijven. Inzicht krijgen
in de wereld om hen heen. Over onze samenleving met alle kansen, uitdagingen en spanningen die daarbij horen.
Op school bereiden we uw kind(eren) daarop voor. Niet alleen met reken- en taalvaardigheden, maar ook door hun persoonlijke
ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden. Dat doen we op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.
Kwink werkt aan een stabiele, veilige en sterke groep waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Dat is immers voorwaardelijk om goed
te kunnen leren.

De gouden weken
Wist u dat we de eerste schoolweken na de zomer tot de herfstvakantie ‘de gouden weken’ noemen? Dat zijn de weken waarin
de leerkracht duidelijke afspraken met de groep maakt. Afspraken over het gewenste gedrag in de groep en op het plein. Het is
echt goud waard als kinderen vanaf het begin die regels kennen en daarop aangesproken kunnen worden.
De koelkastposter
Onderstaande lessen komen aan bod voor de herfstvakantie. Bij deze lessen hoort een koelkastposter. Deze poster is als bijlage
bijgevoegd en kunt u printen en thuis ophangen. Daarop staan verschillende opdrachten/gespreksonderwerpen die u thuis met
uw kind(eren) kunt behandelen. De doelen die ze op school hebben geleerd kunnen ook thuis worden toegepast. Zo begeleidt u
uw kind(eren) ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Kunt u de poster niet printen? Dan kunt u aan de groepsleerkracht vragen deze te printen.
Dit is in het kort de inhoud van de eerste vijf lessen van Kwink. Die geven we vanaf nu tot aan de herfstvakantie.
Les 1: Ik kan vertellen over mezelf en ontdek wie mijn klasgenoten zijn.
Les 2: Ik help met het creëren van een veilige groep door ruimte te geven aan de ander.
Les 3: Ik weet hoe ik tot rust kan komen als iets mij te veel wordt.
Les 4: Ik kan een ander duidelijk maken wat ik van hem verwacht.
Les 5: Ik kan aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren.

Zie voor de volledige poster de bijlage bij deze update

