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   Nieuwsbrief september 2018 

 
Beste ouders, verzorgers, 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  Vorige week heeft het team een miniconcert gegeven 
voor jullie allemaal, het begin van een muzikaal schooljaar! Onze muziekdocenten Annelies (tevens juf groep 5) en 
Butet van het UCK geven in de verschillende klassen muziekles en Hedwig verzorgt op de vrijdagen de dramalessen. 
Vanaf deze week beginnen ook de lessen Beeldende vorming met Nicole (van de Kunstkids) en daarmee geven we 
Cultuureducatie een stevige plek in de school.   
We zijn gestart met een nieuwe methode voor taal en spelling en de kinderen zijn tot nu toe zeer enthousiast. Als 
team richten we ons dit jaar op de versterking van de betrokkenheid van de leerlingen binnen ons onderwijs.  Dit 
doen wij door gezamenlijke lesvoorbereidingen, collegiale consultaties en training van de leerkrachten. Op onze infor-
matieavond op 25 september vertellen wij u er graag meer over.  
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 
4 september     Deze week startgesprekken  
20 september MR Vergadering  
25 september     Informatieavond voor alle ouders van De Kleine Dichter  
26  september Schaakdag Dichterswijk/ Rivierenwijk  
4     oktober Start Kinderboekenweek 
________________________________________________________________________________________________ 
Uitnodiging algemene informatieavond 
U bent van harte welkom op 25 september vanaf 19.30 uur in de klas van uw kind.   
In de klas wordt door de leerkracht (en) groepsspecifieke informatie gegeven die van belang is voor komend school-
jaar. Tevens zal de leerkracht kort stil staan bij de schoolontwikkelingen voor komend jaar.  
Naar aanleiding van onze speerpunten uit het schooljaarplan, nodigen we u aansluitend uit om een workshop te be-
zoeken  die verzorgd wordt door de diverse werkgroepen. U kunt hierbij kiezen voor workshops rondom  
Zinvol voorlezen, onze nieuwe STAAL-taalmethode, Effectief rekenonderwijs, Onderzoekend leren, Vreedzaam kleuter-
onderwijs,  Motoriek, De Sterke Basis—leerlingenzorg en Muziek.  We sluiten de avond uiterlijk 21.15 uur 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 ‘Vriendschap’ 
Van 3 tot en met 14 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is vriendschap ‘Kom erbij!’ 
Samen met de oudercommissie zijn we al druk bezig met alle voorbereidingen om er weer een week vol leesplezier 
van te maken.  In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over!  
________________________________________________________________________________________________ 
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  ma-
ken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het 
ordelijk houden 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 mening 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.                                                                
________________________________________________________________________________________________ 

Luizenalarm!  
Bij de eerste controle dit jaar, is er behoorlijk wat hoofdluis gesignaleerd. Wilt u uw kind extra controleren en, 
indien nodig, zo snel mogelijk behandelen? Dan sturen we samen de luizen zo snel mogelijk van school.  
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Nieuwe gezichten op DKD 

Mijn naam is Annemiek van der Haas en ik ben dit jaar begonnen in groep 5a. 
Na heel veel jaar gewerkt te hebben op een school  in Nieuwegein in allerlei functies, ben ik nu heel blij dat ik de over-
stap heb gemaakt naar de stad waar ik al heel lang woon.  
Vorig jaar mocht ik op bijna alle scholen rondkijken en dan nu weer een fijne vaste plek.  
Ik ben door mijn nieuwe collega’s super warm ontvangen en nadat ik al wat ouders van groep 5a heb gezien én de 
opening op het plein, ben ik ervan overtuigd dat dit een topschool is. Een school met leuke, leergierige kinderen en 

betrokken, gezellige ouders. Jullie kunnen in ieder geval  goed zwaaien! 
Ik hoop dat ik met mijn ervaring een steentje kan bijdragen aan al het moois waar De Kleine Dichter mee bezig is. 
Ik heb zin in dit schooljaar! 
 

Onlangs heb ik mij gevestigd in Utrecht, waar ik voorheen nog woonde in het kleine Deventer bevind ik mij nu in deze 
bruisende stad. Vol nieuwe uitdagingen waaronder mijn eerste schooljaar als leerkracht op De Kleine Dichter waar ik 
de juf mag zijn van groep 4a. Bevlogen, sociaal en creatief zijn woorden die mij typeren.  Met een warm hart voor 
kinderen, ben ik een gedreven juf.  Zijn jullie nieuwsgierig geworden? Kom gerust even langs om kennis te maken. 
Groet, Roos Meurs 

 
Mijn naam is Eline Smit. Ik woon nu ruim een jaar in Utrecht en heb daarvoor Pedagogiek in Amsterdam gestudeerd. Ik houd erg 

van theater en heb tijdens mijn studie een minor theater gevolgd. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt op BSO Trouba-
dour en op kinderdagverblijf Spikkels.  
Sinds februari verricht ik onderwijsondersteunende taken op de Kleine Dichter en dat doe ik met heel veel plezier. 
Deze zomer heb ik afscheid genomen van de BSO en ga ik aan de slag als lerarenondersteuner op school voor de groe-
pen 3 t/m 8. Daar heb ik enorm veel zin in! 

 
Mijn naam is Cyrille Verkuyl, ik ben 22 jaar en net afgestudeerd aan de ALO. Na het afronden van mijn studie heb ik 
besloten om door te studeren binnen het onderwijs. Op dit moment studeer ik aan de PABO zij instroom. Dit houdt in 
dat ik eerst een geschiktheidsonderzoek doorloop in groep 8A, waarnaar ik bij een positieve beoordeling een versnelde 
opleiding ga volgen. Daarnaast sta ik van dinsdag tot en met vrijdag voor de klas op De Kleine Dichter. Verder vind ik 
het leuk om in mijn vrije tijd te hockeyen en sinds kort speel ik gitaar.   

 
Dit schooljaar mogen we ook een aantal nieuwe stagiaires verwelkomen en studeren een tweetal studenten bij ons af na hun LIO 
stage. Zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  
______________________________________________________________________________________________________  
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp 2018-2019 
Tijdens het schooljaar worden er voor de kind(eren) door de oudercommissie en leerkrachten activiteiten georganiseerd op school 
zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en Pasen. Al deze feesten en activiteiten worden naast het leer-
programma georganiseerd en betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ook gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 dit jaar op school-
reis op 4 oktober en gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit een ver-
plichte bijdrage.  Kinderen waarvan de ouders geen bijdrage hebben betaald kunnen helaas niet mee op reis of kamp. Deze kin-
deren zullen dan op school worden opgevangen. 
Bijdrage per kind 

 
Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen is de bijdrage mogelijk lager.  
Ook voor kinderen met een U-pas geldt een lager tarief. Neemt u hiervoor contact op met de OC via onderstaand emailadres.   
Vriendelijk verzoeken wij u om vóór 1 november te betalen door overmaken op rekeningnummer NL06ABNA0488071860 ten na-
me van Oudercie OBS De Kleine Dichter o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep. 
Wij zijn heel blij met uw bijdrage zodat we ook dit jaar weer leuke activiteiten kunnen organiseren.  
 
Overige informatie 
U kunt het overzicht van de gemaakte uitgaven van het voorgaande schooljaar en de begroting voor het huidige schooljaar bij de 
penningmeester van de Oudercommissie opvragen (ocdekleinedichter@gmail.com).  
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de oudercommissie. 
Met vriendelijke groet,  Martin van Es —Penningmeester oudercommissie De Kleine Dichter 
 

  Ouderbijdrage Bijdrage schoolreis/kamp Totaal 

Groep 1 t/m 7 € 25,- € 35,- (Schoolreis) € 60,- 

Groep 8 € 25,- € 90,- (Schoolkamp) € 115.- 

mailto:ocdekleinedichter@gmail.coml
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Bereikbaarheid leerkrachten en teamleden 
Dit schooljaar is onze school overgegaan op Microsoft 365 en werken we met alle scholen uit het schoolbestuur SPO Utrecht in  
dezelfde online omgeving. Hierdoor zijn onze emailadressen gewijzigd. U kunt ons nog gewoon bereiken middels voor-
naam@dekleinedichter.nl, maar u zult merken dat bij ons antwoord een ander e-mailadres te zien is.  Voor inhoudelijke vragen, ver-
zoeken wij u dringend om even te bellen na schooltijd of om een afspraak te maken met de leerkracht. Via de mail kunnen zaken, 
veelal onbedoeld, scherper worden neergezet dan wenselijk is voor de samenwerking. Alvast dank voor uw medewerking.  
_____________________________________________________________________________________________________________  
Oproep Speeltuin de BOOG                         
Op zaterdagmiddag 8 september van 13.00 - 17.00 uur wordt er weer samen getuinierd in Wijkspeeltuin De Boog. Het groen in deze 
mooie grote speeltuin wordt onderhouden door vrijwilligers uit de buurt. Vijf keer per jaar is er een groenmiddag waarop iedereen uit 
de buurt welkom is om (grote) groenklussen aan te pakken. Deze keer willen we o.a. graag gras maaien, struiken snoeien, moestuinie-
ren, zand vegen en de composthoop opzetten. Er is altijd genoeg te doen, dus alle hulp - jong en oud - is welkom. Tuinman Pieter Wa-
genborg coördineert de groenmiddag. Zin om samen met de kinderen te (leren) tuinieren, te rennen en te spelen? Kom dan langs aan 
de Merwedekade 128a. Aanmelden mag via groen@wijkspeeltuindeboog.nl.  https://ww.facebook.com/WijkspeeltuinDeBoog/ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Medezeggenschapsraad DKD                  

Ook dit jaar zal de Medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter elke nieuwsbrief van zich laten horen.  Vandaag stellen de 
nieuwste MR leden zich graag aan u voor:  
Hallo, ik ben Angelique Kriekaard en werk ondertussen al heel wat jaren met veel plezier op De Kleine Dichter. Vanuit mijn 
betrokkenheid bij de school en het team wil ik graag mijn bijdrage leveren binnen de MR. Het reilen en zeilen op school gaat 
mij erg aan het hart en wil ik hier graag over meedenken. Binnen de MR vind ik het belangrijk om aandacht te hebben voor 
beslissingen over schoolinhoudelijke zaken en wat de gevolgen hiervan zijn voor het personeel, leerlingen en ouders.lr

 Schoolscoe014 533.1 534.4                        
Ik ben Melanie en vanaf dit schooljaar  maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR. Ik heb een kleuterdochter en een 
zoon in de bovenbouw op school, onze oudste is  net van de Kleine Dichter af en naar de brugklas. Ik kijk er naar uit jullie te 
vertegenwoordigen in de MR; schroom dus niet me aan te spreken op het schoolplein of te mailen naar het mailadres van 
de MR! 

Hallo, ik ben Femke Otter en ben al een aantal jaren werkzaam op de Kleine Dichter. In mijn eerste jaren op school heb ik 
in de MR gezeten.  Tijdens de vergaderingen ga je samen met ouders in gesprek en neem je beslissingen of geef je goed-
keuring voor bepaalde plannen. Tijden dit proces is het aan de personeelsgeleding de taak om het team in te lichten en 
mee te nemen in de beslissing. Dit vond ik erg leuk en leerzaam omdat je op een andere manier betrokken bent bij de 
school. Daarom heb ik ervoor gekozen om nog een keer deel uit te maken van de MR.  201 

Op 20 september starten wij onze eerste vergadering met o.a.  het bespreken van de schoolgids, het jaarplan van de 
school en de toetsresultaten van de school. Heeft u een vraag aan ons, neemt u dan gerust contact op via mzr@dekleinedichter.nl  
_____________________________________________________________________________________________________________  
Filmpje 100 jarig bestaan 
Al even geleden… maar deze week te zien bij “U in de Wijk”’  van RTV Utrecht, ons 100 jarig bestaan! Klikt u op deze link om het item 
te zien. 
_____________________________________________________________________________________________________________  
Gymspullen                        
Afgelopen week zijn ook de gymlessen op school weer begonnen. Zou u er voor willen zorgen dat uw zoon / dochter weer over goede 
gymkleding (gymschoenen, shirt, broek) beschikt? Na een zomervakantie wil het nog wel eens zijn dat kinderen uit hun gymschoe-
nen / gymkleding zijn gegroeid en/of dat gymkleren al die tijd ongewassen in de gymtas hebben gezeten. Het is voor de veiligheid en 
de hygiëne van uw kind fijn als u dit even naloopt en zorgt dat het zo spoedig mogelijk weer in orde is. Alvast bedankt!
_____________________________________________________________________________________________________________   
Schaakdag Dichterswijk/Rivierenwijk                       
Vanuit het wijkproject ‘Samen Schaken,’ worden binnenkort in de groepen 3 tot en met 6 gastlessen gegeven  door Bas van 
Esch waarbij de kinderen de beginselen van het schaakspel wordt aangeleerd.  Op 26 september zal er in de gehele wijk op 
de diverse scholen worden geschaakt. Mocht uw kind het spel straks heel leuk vinden, zijn ze aansluitend welkom om bij de 
Brede School activiteiten mee te doen met de cursus! 

 

mailto:groen@wijkspeeltuindeboog.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWijkspeeltuinDeBoog%2F&data=02%7C01%7C%7Cc595f38b7e5b418cf0bb08d60f47fbe6%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C1%7C0%7C636713199189550109&sdata=Cyjsiv5Wnz0%2Fk8EEs6u0yGu%2Fs
https://youtu.be/05htM5PfaEg

