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   Nieuwsbrief september 2017 

 
 
Beste ouders, verzorgers, 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Waar we vorig schooljaar dansend het schooljaar be-
gonnen, liepen op onze eerste schooldag dit jaar alle kinderen als echte sterren over de rode loper. Door een kostu-
meer-oefening van het team, werden de kinderen al nieuwsgierig gemaakt voor de discipline binnen cultuureducatie 
die dit jaar centraal staat; ‘dramatische vorming.’ 
Naast cultuureducatie, richten we ons dit schooljaar als team op de borging van de verschillende vernieuwingstrajec-
ten die we de afgelopen jaren hebben opgepakt. Op de algemene informatieavond zullen we u hier meer over vertel-
len. Er is verder nieuws te lezen over de Lego League en onze nieuwe teamleden stellen zich aan u voor. Mocht u naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Wij gaan er met de kinderen een mooi jaar 
van maken! 
Met vriendelijke groet namens het team,  
Margriet Kouwenhoven  
Directeur OBS De Kleine Dichter  
________________________________________________________________________________________________ 
Belangrijke data 
13   september     OC vergadering, aanvang 20.00 uur 
19 september Algemene informatieavond, aanvang 19.30 uur  
20 september    vanaf 14.15 uur kunnen kinderen sporten met beweegteam ZuidWest 
26 september MR vergadering 
4     oktober Start Kinderboekenweek 
________________________________________________________________________________________________ 
Uitnodiging algemene informatieavond 
U bent van harte welkom op 19 september vanaf 19.30 uur in de klas van uw kind.   
Aldaar wordt meer groepsspecifieke informatie gegeven die van belang is voor komend schooljaar.  
We verzamelen vervolgens om 20.15 uur in de grote zaal voor een kort algemeen gedeelte, waarna we in kleinere 
groepen uiteen zullen gaan voor diverse workshops. U kunt hierbij kiezen voor workshops als o.a. onderzoekend le-
ren, de vreedzame school, lezen en rekenen. Op de avond zelf zullen we kort uiteenzetten wat u van welke workshop 
kunt verwachten.  Deze workshops zijn gerelateerd aan de punten uit ons schooljaarplan, zodat we u als ouders wat 
meer kunnen vertellen over de ontwikkelingen op school. U kunt die avond, afhankelijk van uw interesse, een work-
shop kiezen.  We sluiten de avond uiterlijk 21.30 uur weer af.  
Wij gaan ervan uit dat we van ieder gezin een ouder ontmoeten op onze informatieavond. Bent u verhinderd, geeft u 
dit dan alstublieft door aan de leerkracht van uw kind.  
________________________________________________________________________________________________ 
Kinderboekenweek 

Van 4 tot en met 15 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Griezelen, gruwelijk eng! 
Samen met de oudercommissie zijn we al druk bezig met alle voorbereidingen. Voor de griezeligste 
week van het schooljaar zijn we op zoek naar attributen rondom dit thema en ouders die willen hel-
pen de school te versieren. Daarnaast willen we ouders uitnodigen voor het opnemen van een filmpje 
als ‘mysterie lezer.’ In zo´n filmpje is de voorlezer onherkenbaar en leest een spannend, grappig of 
bijzonder stukje voor uit een boek. Tijdens de KBW worden de filmpjes bekeken in de klas-

sen. Filmpjes kunnen gestuurd worden naar inge@dekleinedichter.nl of femke.otter@dekleinedichter.nl 
Alvast bedankt! 
________________________________________________________________________________________________ 
First Lego League 
Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar de Lego League weer georganiseerd worden op OBS De Kleine Dichter. 
Vanaf 13 september zullen een aantal kinderen hard aan de slag gaan met het thema van dit jaar ´Hydro Dynamics´. 
Onderzoeken, technisch ontwerpen, programmeren.. Allemaal vaardigheden die centraal staan tijdens 
dit project. Op 13 september gaat de Lego League van start. Onder begeleiding van Elise zullen de kin-
deren iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 bezig zijn met het voorbereiden en het oefenen om op 1 
december te kunnen stralen tijdens de regiofinale in Amersfoort. Voor verdere informatie kunt u te-
recht op de website van de Lego League http://firstlegoleague.nl/deelnemers/  
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Nieuwe gezichten op DKD 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een aantal nieuwe collega’s. Hieronder stellen zij zich graag aan u voor; 
 
Wellicht heeft u mij al eens zien rondlopen op De Kleine Dichter. Mijn naam is Elise Hendriks en ben sinds vorig jaar actief op de-

ze school. Ik ben afgelopen jaar begonnen met de master (S)EN, waarbij ik opgeleid wordt tot gedragsspecialist. Voor 
mijn afstudeerscriptie doe ik een onderzoek naar hoogbegaafdheid in groep 8A. Daarom ben ik op maandag- en dins-
dagmiddag te vinden deze groep. Daarnaast geef ik op de woensdag les aan groep 8B en op donderdag aan groep 4B. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij me binnen lopen.  
__ 
Hallo allemaal, 
Graag wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe leerkracht van groep 3B. Ik ben Floortje Weerts. Mijn werkdagen 
zijn maandag t/m donderdag. Op vrijdag staat juf Varenka voor de klas. Ik ben 28 jaar, geboren in Heer-

len en ben na mijn PABO opleiding (te Eindhoven) verhuisd richting de randstad waar ik ben gaan werken bij het 
SPO. Na 3 jaar met veel plezier als invalleerkracht te hebben gewerkt op diverse scholen in Utrecht ben ik in 2015 
een jaar door Azië gaan rondtrekken. Bij terugkomst ben ik direct weer aan de slag gegaan bij het SPO en heb nu 
een vaste aanstelling op De Kleine Dichter.  In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en vind ik het heerlijk om te 
sporten. Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met kinderen én ouders.  
__ 
Mijn naam is Minke den Otter en ik woon in Utrecht. Ik ben op woensdag, donderdag en vrijdag de nieuwe juf van 
1/2e ter vervanging van Cora Kraan. Ik heb het altijd al leuk gevonden om met kinderen te werken. Na mijn studie pedagogiek heb 
ik daarom besloten om nog de pabo te gaan doen. Met veel plezier geef ik les aan de kleuters. Ik vind het heerlijk om samen met 
de kleuters te spelen en doormiddel van spel hen dingen te leren. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en houd ik enorm 

van reizen. Nieuwe culturen ontdekken spreekt mij erg aan. Ik heb daarom ook in twee verschillen-
de Afrikaanse landen als juf gewerkt. Met veel plezier ga ik nu aan de slag op De Kleine Dichter.  
 
 
__ 
Mijn naam is Hanna Rutten en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op De Kleine Dichter. De afgelo-
pen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende groepen op basisschool de 

Meander in De Meern. En vanaf dit schooljaar mag ik het team van De Kleine Dichter komen versterken als intern begeleider. Daar 
heb ik erg veel zin in! 
Na een mooie start de afgelopen weken, kijk ik uit naar het samenwerken met de collega's, de ouders én de leer-
lingen. De komende weken zal ik al regelmatig de klassen in gaan om zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten aan 
het werk te zien. Ik richt mij op de begeleiding van de groepen ‘a’-groepen en groep 1/2 a, c, d en e. De overige ‘a’-
groepen worden begeleid door Zita Albon. Op die manier kunnen we zo goed mogelijk op elkaar afstemmen bin-
nen ons werk. Mochten er vragen zijn, dan ben ik op maandag, donderdag en vrijdag op school voor vragen en 
natuurlijk altijd bereikbaar via de mail, hanna@dekleinedichter.nl. Tot ziens op school! 

______________________________________________________________________________________________________  
In de herhaling: vakanties en vrije dagen  schooljaar 2017-2018 
Regelmatig ontvangen we nog mails van ouders met de vraag om de data voor de vrije dagen voor de leerlingen. Hierbij nogmaals 
het overzicht voor dit schooljaar.  De data zijn automatisch in de digitale schoolkalender te zien via de link die u in de mail hebt 
ontvangen. Deze kalender kunt toevoegen aan uw eigen digitale agenda, mocht u dit niet al eerder hebben gedaan.  
Herfstvakantie   14 okt t/m 22 oktober 2017 
Kerstvakantie   23 dec t/m 7 januari 2018 
Krokusvakantie  24 feb t/m 4 maart 2018 
Pasen    2 april 2018 
Meivakantie   27 april t/m 13 mei 2018  
Hemelvaart   valt in de meivakantie 
Pinksteren   21 mei 2018 
Zomervakantie  14 juli t/m 25 augustus 2018 
 
NB: in de eerder verstuurde papieren versie van de kalender stonden 9 en 10 november als studiedagen vermeld. Dit is echter niet 
juist. Op 9 en 10 november gaan de kinderen gewoon naar school.    

De studiedagen zijn gepland op:  maandag 23 oktober 
2017, vrijdag 22 december 2017, donderdag 22 februari 
2018, vrijdag 23 februari 2018, maandag 19 maart 2018, 
vrijdag 18 mei 2018 en dinsdag 22 mei 2018.  
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Wijkbeweegteam Zuid West 
Het Wijksportteam Zuidwest is actief op  Brede School Dichterswijk in het naschools aanbod. Het doel is om uitein-
delijk zoveel mogelijk kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen in de wijk! Zie voor meer info wat het Wijk-
sportteam doet: http://hartenvoorsport.nl/wijksportteam/  Het wijksportteam komt, bij wijze van promotie, op dins-
dag 19 september vanaf 14.15 uur topt 15.15 uur op ons plein sporten met de kinderen van onze school.  Alle kin-

deren en ouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze training. Het is een open inloop waarbij je lekker kunt 
sporten. Het doel is kennismaken met deze sporten en de vereniging waar de trainers actief zijn. Veel sportplezier! 
__________________________________________________________________________________________________________  
Aanmelden broertjes en zusjes 
Vanwege de groei van de school, is het belangrijk dat wij tijdig in beeld krijgen welke leerlingen wij op termijn mogen verwelko-
men. Wij willen u om die reden vragen om de broertjes en zusjes zo snel mogelijk aan te melden bij ons op de Kleine Dichter. Deze 
leerlingen krijgen namelijk voorrang bij de plaatsing. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij Margriet of bij Varenka.  
__________________________________________________________________________________________________________  
 
Vreedzame School blok 1  

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1, ‘we horen bij elkaar.’ Tijdens dit blok staat het 
samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leer-
kracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk hou-
den van de klas. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij 
hoort. Kinderen hebben meer met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.    In het eerste blok 
leren de kinderen over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’ en het effect hiervan. Tevens leren ze dat iedereen zijn me-
ning moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  Om 

de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere 
blokken hebben de kinderen iedere week één les.                                                               
__________________________________________________________________________________________________________  
Grote pret in Ponypark Slagharen– Stichting Welkom in Utrecht  
In juli en augustus gingen meer dan 150 kinderen en hun ouders van het azc aan de Joseph Haydnlaan en 
de Ravellaan naar Ponypark Slagharen. Geweldig vonden ze het. De kinderen kregen geen genoeg van het 
draaien, over de kop gaan en de verre uitzichten vanuit het reuzenrad. Het was voor sommige 
Syrische gezinnen een eerste uitje samen, nadat ze elkaar meer dan een jaar niet gezien hadden 
omdat ze moesten wachten op gezinshereniging. 
 
Het was het laatste uitje dat betaald werd uit, wat wij bij Welkom in Utrecht,  
"De Kleine Dichters-pot," zijn gaan noemen, en waar kinderen van De Kleine Dichter in mei 2016     
een sponsorloop voor hielden. 
Van dit geld gingen vluchtelingenkinderen in de kerstvakantie schaatsen, in de krokusvakantie      
naar Dolfinarium Harderwijk en deze zomer naar Ponypark Slagharen. Op 22 juli ging een groep van 30 kinderen met hun ouders - 
vooral moeders - bovendien naar het EK vrouwenvoetbal. De busrit er naartoe konden we ook betalen dankzij De Kleine Dichter. 
Het waren fantastische onvergetelijke uitjes, waar kinderen en hun ouders intens van genoten hebben.  
Dank Kleine Dichter!!! Zonder jullie had dit niet plaats kunnen vinden. 
Als dank willen wij een diner organiseren voor jullie, gemaakt door vluchtelingen en hun kinderen.      
Wanneer, wat en waar dat horen jullie nog!  
Het team van Welkom in Utrecht 
__________________________________________________________________________________________________________  
Medezeggenschapsraad DKD 
Ook dit jaar zal de Medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter elke nieuwsbrief van zich laten horen. Op 26 september starten 
wij onze eerste vergadering met o.a. het jaarplan van de school en de toetsresultaten van de school te bespreken en de ouderen-
quete van vorig jaar nader te analyseren.  
Heeft u een vraag aan ons, neemt u dan gerust con-
tact op via mzr@dekleinedichter.nl  
 
 
Schooljaar Schoolscore 
  Landelijk gemiddelde 
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