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Beste ouders, verzorgers, 
Wat fijn dat onze informatieavond door zoveel van jullie bezocht is! Ik hoop dat de avond u een goed beeld heeft ge-
geven van onze plannen voor dit schooljaar. Ons team vond het erg leuk om u middels workshops te laten ervaren 
hoe we op school met de kinderen aan de slag gaan.   
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Kinderboekenweek, de aankomende studiedag en stelt het Buurtteam 
zich voor. U ziet tevens de jaarlijkse oproep van de OC om de ouderbijdrage te betalen. Ook nodigen wij u van harte 
uit voor de POVO informatieavond voor de groepen 7 en 8 en is op diezelfde avond een informatiemoment gepland 
over de dove/slechthorende leerlingen bij ons op school. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen 
hebben, stelt u deze dan gerust.  
Met vriendelijke groet,  
Margriet Kouwenhoven  
Directeur De Kleine Dichter  
________________________________________________________________________________________________ 
Belangrijke data 
4   oktober Start Kinderboekenweek om 8.30 uur 
5  oktober Landelijke staking primair onderwijs– De school is dicht ,  de bso is open 
10  oktober Informatieavond  over Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs—gr 7 en 8, start 19.30 uur 
11  oktober Informatieavond over dove/ slechthorende leerlingen voor geïnteresseerde ouders start 20.00  uur 
14-22  oktober Herfstvakantie  
30     oktober Inloopweek voor ouders. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging 
1       november afsluiting Onderzoekend Leren om 8.30 uur 
________________________________________________________________________________________________ 
Kinderboekenweek 

Van 4 tot en met 15 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Griezelen, gruwelijk eng! Samen 
met de oudercommissie hebben we een knetterleuk programma samengesteld dat woensdag 4 oktober van 
start zal gaan. Als zij dat willen, mogen de kinderen griezelig verkleed naar school komen die dag.  
Veel ouders hebben zich al ingeschreven om voor te lezen in de klas, wat leuk!  Iedere klas krijgt een mooi 

boek cadeau, passend in het thema van dit jaar. We kijken uit naar een week vol leesplezier! 
________________________________________________________________________________________________ 
Oproep audit 9 oktober  
Op maandag 9 oktober zal onze school worden bezocht door een team van auditoren rondom de vraag ‘leidt het wer-
ken met kwaliteitskaarten ook daadwerkelijk tot een kwaliteitsverbetering?’ 
Die dag zullen het auditteam onze leerkrachten in de klas bezoeken en gesprekken voeren met leerlingen, leerkrach-
ten, onze specialisten en het MT. Tevens zouden zij graag ’s middags om 14.30 uur met een klein aantal ouders in ge-
sprek gaan over bovenstaande vraag en de beleving van ouders hierin. Heeft u tijd en zin om mee te werken aan de 
audit? Laat u dit dan weten aan Margriet via directie@dekleinedichter.nl  
________________________________________________________________________________________________ 
Studiedag 23 oktober 
Op maandag 23 oktober staat de ‘sterke basis’ centraal op onze studiedag. De intern begeleiders nemen die dag ons 
team mee in de processen rondom de leerlingenzorg. We evalueren die dag de systematiek en werkwijze rondom het 
werken met groepsplannen in combinatie met het werken met kwaliteitskaarten.  
Na de herfstvakantie volgen al vrij snel de ouder-kind gesprekken van november. We zijn bezig met een aanpassing in 
de vormgeving van het gesprek en zullen hier op deze studiedag ook tijd voor inruimen. De resultaten hiervan zult u 
kort daarna zien tijdens het gesprek.  
________________________________________________________________________________________________ 
Afsluiting Onderzoekend Leren 

Op woensdag 1 november zullen alle groepen van 8.30 tot 9.00 uur presenteren wat ze afgelopen weken 
hebben geleerd. De groepen 1 t/m 4  begeven zich in een wereld vol sprookjes. De groepen 5 t/m 8 heb-
ben dan verschillende onderwerpen vanuit de zaakvakken onderzocht. We hopen u allen te zien! 
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Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp 2017-2018 
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 en gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit een verplichte bijdrage.  
Kinderen waarvan de ouders geen bijdrage hebben betaald kunnen helaas niet mee op reis of kamp. Deze kinderen 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 
__________________________________________________________________________________________________________  
Jeugdmonitor Utrecht 
Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil graag in beeld brengen hoe het staat met de gezondheid van de Utrechtse jeugd. 
Daarom vraagt zij leerlingen in de groepen 7 en 8 een vragenlijst in te vullen. Hierin worden vragen gesteld over lichamelijke ge-
zondheid, psychosociaal welbevinden, voeding, beweging, vrije tijd, school, thuis en de woonomgeving. De vragenlijst is anoniem 
en wordt na een korte verwerking door Volksgezondheid vernietigd. 
Ook de leerlingen uit groep 7 en 8 van onze school zullen aan dit onderzoek deelnemen. Op www.volksgezondheidsmonitor.nl 
doet Volksgezondheid in juli/augustus 2018 verslag van de uitkomsten van alle vragenlijsten. De resultaten van de school zelf wor-
den in mei 2018 met de school(leiding) besproken.  Voor meer informatie kunt u kijken op www.volksgezondheidsmonitor.nl/
jeugdmonitor. Ook de vragenlijst is hier in te zien. De ouders van de betreffende groep ontvangen hier nog een aparte brief over.  
__________________________________________________________________________________________________________  
Informatieavond dove en slechthorende leerlingen 
Zoals u in onze eerdere berichten heeft kunnen lezen, is De Kleine Dichter een partnerschap aangegaan met Auris Fortaal. Dit be-
tekent dat wij een regiofunctie bekleden voor slechthorende leerlingen die in kunnen stromen op regulier onderwijs. Dit jaar zijn 
twee leerlingen vanuit Auris bij ons gestart in groep 5 en in groep 6 en de komende jaren verwachten wij meer leerlingen met een 
auditieve beperking te verwelkomen.  
Op dinsdag 10 oktober organiseren wij een informatieavond voor alle geïnteresseerde ouders en voor de ouders van de betrokken 
groepen over dit onderwerp. Wij vertellen u graag meer over de wijze waarop wij aan de slag zijn gegaan met de nieuwe leer-
lingen en hoe de samenwerking met Auris eruit ziet. Graag tot ziens op 10 oktober om 20.00 uur. 
__________________________________________________________________________________________________________  
Vanuit de MR  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook de MR! De eerste vergadering is geweest en we hebben er weer zin in! 
Ook dit jaar zijn onze nieuwe leden (Anne-Maaike en Wouter) weer getraind in alle geheimen van de Wet Medezeggenschap Scho-
len.  Wat gaan wij dit jaar voor De Kleine Dichter doen? 
In ieder kijken we kritisch mee, geven advies en stemmen in met de jaarplannen en andere beleidsstukken. We duiken nogmaals in 
de ouderenquête en kiezen daaruit onze speerpunten voor dit jaar. Ook hebben we met de Oudercommissie besproken dat we 
elkaar zoveel mogelijk gaan informeren. Wil je meer weten wat wij allemaal bespreken? Dat kan! De data van onze vergaderingen 
én de notulen vind je op de website. Heb je vragen of input voor de MR, neem dan contact met ons op via 

mzr@dekleinedichter.nl of spreek ons aan op het schoolplein.  Groet van Marjolein (moeder Friso, Olivier en Merijn), Anne-
Maaike (moeder Simon, David en Sophia) en Wouter (vader Luz) 

  

  Ouderbijdrage Bijdrage schoolreis/kamp Totaal 

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

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

mailto:ocdekleinedichter@gmail.coml
mailto:mzr@dekleinedichter.nl
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Buurtteam Jeugd en Gezin Dichters- en Rivierenwijk 
Wij zijn Mounia en Catalina van het Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk. 
Wij zijn gezinswerkers en zijn verbonden aan De Kleine Dichter.  
 
De medewerkers van de Buurtteams zijn er voor alle kinderen, jongeren en ou-
ders die wonen in Utrecht. Iedere wijk in Utrecht heeft een eigen buurtteam. Het 
buurtteam Dichters- en Rivierenwijk is er voor de postcodegebieden 3521 en 3522. Ook leerkrachten en andere 
betrokkenen kunnen met vragen bij ons terecht. Daarbij zijn wij ook werkzaam op alle basisscholen in de wijk.  
 
Met welke vragen kunt u bij het buurtteam terecht? 

We denken mee bij verschillende vragen, groot of klein, die belangrijk zijn om de kinderen in Dichters- en Rivierenwijk goed op te 
laten groeien. Wij kunnen bij alle soorten vragen van alle gezinsleden helpen; vragen over opvoeding, pestgedrag, moeilijk leren-
de kinderen, oplopende schulden, echtscheidingsproblemen en nog veel meer. U krijgt één hulpverlener voor het hele gezin en 
voor alle vragen. 
 
Wij spreken meestal bij u thuis af op een moment waarop het u goed uit komt. Gesprekken kunnen ook plaats vinden op ons kan-
toor of op de school. Er vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht. We hel-
pen u bij het maken van een plan dat bij u en uw gezin past met als doel dat u na het traject zelf verder kan. Het kan ook zijn dat u 
als hulpvraag heeft dat een van ons in een aantal gesprekken met uw kind aan bepaalde doelen gaat werken (bijv. voor jezelf op-
komen, omgaan met boosheid). U kunt ons hiervoor ook benaderen, deze gesprekken kunnen plaatsvinden op de woensdagoch-
tend op de Kleine Dichter of bij u thuis.  
 
Er zijn geen kosten voor de hulp vanuit het Buurtteam.  
 
U kunt zelf een afspraak met ons maken. Het kan ook zijn dat de leerkracht, huisarts, politie u naar ons verwijst.  
Wij zijn iedere woensdagochtend van 8.30-12.30 uur aanwezig op De Kleine Dichter. U kunt zonder afspraak bij ons langskomen. 
Wij zijn te vinden in het kantoor naast de Intern Begeleiders op de 1e etage. 
U kunt ons ook bellen: 
Mounia: 06-19421019 
Catalina: 06-29793848 
 
Wilt u zich voor algemene vragen melden bij het Buurtteam dan kunt u het Buurtteam bereiken op 030-7400513. Of per mail: 
dichtersenrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl 
Dagelijks kunt u binnenlopen bij het Buurtteam van 9:00-13:00 op de Noordzeestraat 20. 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.buurtteamsutrecht.nl 
Vriendelijke groeten, 
Mounia Boukarfada & Catalina Schaart 
__________________________________________________________________________________________________________  
Vreedzame School blok 2– We lossen conflicten samen op  
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat 
conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor 
dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?  Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van 
ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij 
is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken 
over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een 
goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek.’  
Op onze school worden in groep 6 leerlingen opgeleid tot ‘Mediator.’ Zij kunnen andere kinderen helpen bij het 
oplossen van een conflict en zijn op ons plein tijdens de pauze te herkennen aan de gele petjes. Onze mediatoren 
worden elke zes weken bijgeschoold en juf Laura (voorzitter werkgroep De Vreedzame School) begeleidt de inter-
visie. Meer weten? Vraagt u het gerust aan de leerkracht van uw kind of aan laura@dekleinedichter.nl  
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