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   Nieuwsbrief november 2018 

 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
Voor u ligt de nieuwsbrief van november. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op de laatste studiedag en de 
schoolreisjes die de groepen 1 t/m 5 hebben gehad. We kijken vooruit naar de ouder-kindgesprekken en het bezoek 
van gr 6 en 7 naar de Efteling.  Ook is de MR opzoek naar nieuwe kandidaten en zoekt het kerstkoor versterking.  
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 
12-23 november Ouder-kindgesprekken/Novembergesprekken 
16  november Schoolreis gr 6 en 7 
16-23 november Week van de mediawijsheid 
30 november Surprise mee naar school   

________________________________________________________________________________________________ 

Terugblik studiedag 29 oktober 
Op maandag 29 oktober stond het (voorbereidend) leesonderwijs centraal op onze studiedag. We zijn hier met elkaar 
aan de slag gegaan met boekpromotie, het geven van minilesjes en het stellen van effectieve vragen tijdens het lezen. 
Door op deze manier de leesles vorm te geven, wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot en worden zij en-
thousiast gemaakt om (nog) meer te lezen. Tevens zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met de voorbereidingen op 
de novembergesprekken en de opzet van de thema’s van Onderzoekend leren. 
________________________________________________________________________________________________ 

Herfst op De Kleine Dichter 
Nu de herfst zich laat zien, zijn er op school ook met enige regelmaat leerkrachten met de griep. Wij streven ernaar 
om tijdig een vervanger te vinden voor de groep, maar dit lukt helaas niet altijd. Zeker nu het lerarentekort steeds 
meer toeneemt, is de verwachting dat het de aankomende periode kan voorkomen dat we geen invaller kunnen vin-
den voor een groep. Als er geen invaller beschikbaar is, betekent dit dat de klas zal worden verdeeld over de andere 
groepen in de bouw of worden opgevangen door een lerarenondersteuner. In het uiterste geval, zal de school ervoor 
moeten kiezen om de ouders op te roepen om de kinderen thuis te houden. Wij zullen u als ouders hier vanzelfspre-
kend tijdig over informeren.  
________________________________________________________________________________________________ 

Ouder-kindgesprekken 
In de week van 12 november en 19 november vinden de ouder-kindgesprekken plaats. U zult als ouder een mail van 
de leerkracht ontvangen met een datumprikker om u in te schrijven voor deze gesprekken. Tijdens deze gesprekken 
wordt er gekeken naar de voortgang van uw kind en naar de doelen die bij de startgesprekken zijn gesteld. Uw kind is 
bij deze gesprekken aanwezig. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Schoolreis Efteling 
Vrijdag 16 november gaan de groepen 6 en 7 op schoolreis naar de Efteling.  
Alle kinderen worden op de normale schooltijd op school verwacht. Tussen 9.15 uur en 9.30 
uur stappen we in de bussen die ons naar de Efteling zullen brengen. We verwachten tussen 
16.30 uur en 17.00 uur weer terug op school te zijn. Het is echter mogelijk dat we door onverwachte omstandigheden 
eerder/later terug zijn. Dit is reeds aan de BSO doorgegeven.   
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een 10-uurtje én een lunchpakket meeneemt; brood, fruit en een bidon (om ook 
weer bij te vullen). Denkt u ook aan de juiste kleding en schoeisel, regenkleding kan ook handig zijn. De kinderen 
mogen geen geld meenemen en we willen u met klem verzoeken om het meegeven van snoep binnen de perken te 
houden.  We kijken uit naar een leuke en gezellige dag in de Efteling! 
Met vriendelijke groet,   
De schoolreiscommissie  
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Update uit de MR 
Beste ouders,  

Na afloop van de informatieavond hadden wij zowaar één gastlid bij de MR vergadering van 16 oktober! De notulen kun je natuur-
lijk vinden op onze site. De belangrijkste agendapunten waren de citoresultaten (advies), de komende ouderenquête vanuit het 
SPO (advies) en de Avondvierdaagse (advies). De komende vergadering is op 13 december a.s. met als belangrijkste agendapunten: 
begroting van het bestuur (advies), het schoolplan voor de komende 4 jaar (advies) en het evalueren van de ouderenquête 
(advies). Je bent van harte welkom!  

Het is niet voor niets dat wij graag willen dat jij als ouder onze werkzaamheden leert kennen. Volgens het MR statuut mogen ou-
ders en personeelsleden 2 jaar zitting nemen in dit mooie orgaan. Dit betekent dat wij een continue doorloop van ouders en leer-
krachten kennen. Per 1 januari én per 1 augustus zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die zitting willen nemen in de MR!  

Per 1 januari 2019 treedt Anne-Maaike na twee jaar uit de MR van De Kleine Dichter. “De periode in de MR heb ik als heel positief 
ervaren. Ik heb De Kleine Dichter en het beleid van de school nog beter leren kennen. Als MR lid heb je advies- of instemmingsrecht 
over belangrijke zaken als jaarplanning, begroting en de koers die de school de komende jaren inzet. Ik vind het belangrijk dat ook 
ouders hierover mee kunnen praten. Wie wil het stokje van mij overnemen?”  

Wil jij vanaf 1 januari de ouders in de MR vertegenwoordigen? Je kunt je opgeven voor de MR door uiterlijk 1 december 2018 een 
mail met je motivatie te sturen naar mzr@dekleinedichter.nl.  

Heb je nog vragen of opmerkingen, spreek ons aan op het schoolplein of stuur ons een mail.  

_________________________________________________________________________________________________________  

Sinterklaas 
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer naar ons land. De sinterklaascommissie is zich momenteel al druk aan 
het voorbereiden op dit feest. Hoe het feest eruit komt te zien houden we nog even geheim, maar het belooft weer een 
gezellige dag te worden voor de kinderen op school. Later deze maand ontvangt u van ons nog wat aanvullende informa-
tie over de viering. Wel weten we al dat uw kind op dinsdag 27 november zijn/haar (gym)schoen mag zetten. Heeft uw 

kind een allergie voor pepernoten of chocola, wilt u dit voor de zekerheid dan zelf (nogmaals) bespreken met de leerkracht, alvast 
bedankt.  
_________________________________________________________________________________________________________  
Vervoer van leerlingen onder schooltijd  
Regelmatig worden er met de klas uitjes georganiseerd en worden kinderen vervoerd in personenauto’s van ouders. Superfijn dat 
zoveel ouders zich vrij weten te maken voor dergelijke uitjes. Wij vinden het belangrijk om hiervoor nog extra te benadrukken, dat 
u als ouder alleen kunt rijden als u beschikt over een inzittendenverzekering. Daarnaast adviseren wij met klem om voor het kind 
een zitverhoger mee te geven indien het kind kleiner is dan 1,35 meter.  
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:  

 Een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  

  Een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw  

 Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.  
_________________________________________________________________________________________________________  
Reminder betaling ouderbijdrage en schoolreisje 
Inmiddels heeft zo’n 60 % van de ouders betaald voor de ouderbijdrage en het schoolreisje. U zult begrijpen dat, in elk geval het 
schoolreisje, door 100% van de ouders betaald dient te worden. 

 
Op onze site vindt u alle nodige informatie.  
Vriendelijk verzoeken wij u om vóór 15 november te betalen door overmaken op rekeningnummer NL06ABNA0488071860 ten 
name 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!  

  Ouderbijdrage Bijdrage schoolreis/kamp Totaal 

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

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

 Nieuwsbrief november 2018 

http://dekleinedichter.nl/pagina/401029/Medezeggenschapsraad
mailto:mzr@dekleinedichter.nl
http://dekleinedichter.nl/pagina/401421/Ouderbijdrage
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Nieuwe mediatoren  

Ze zijn er! De nieuwe lichting enthousiaste mediatoren uit groep 7.   
Mediatoren zijn leerlingen uit groep 7 en 8, die tijdens pauzes andere kinderen helpen 
met het oplossen van problemen of kleine conflicten. Ze zijn te herkennen aan hun gele 
pet. Na drie trainingen en oefenmediaties hebben de kinderen tijdens het Open Podium 
voor de herfstvakantie hun welverdiende diploma ontvangen. Onder een luid applaus van 
alle kinderen van De Kleine Dichter en de leerkrachten ondertekenden ze hun diploma 
waarna ze na de handdruk van Margriet officieel mediator zijn. 
In de school komen foto's te hangen van al onze mediatoren zodat we allemaal weten wie 
zij zijn. We wensen ze veel succes met deze belangrijke taak.  

________________________________________________________________________________________________________  

Thema auto in de groepen 1/2 

In de week voor de herfstvakantie kijken wij terug op een zeer geslaagd thema 'auto' in onze 
kleutergroepen. De kinderen hebben op verschillende manieren dingen ontdekt over auto's. 
Zo hebben de kinderen geëxperimenteerd met de snelheid van speelautootjes, hebben ze 
geknutseld met auto’s en onderzocht op welke manier de auto kon bewegen, bijvoor-
beeld door er een ballon aan vast te maken. Ook zijn we op bezoek geweest bij de garage. 
Hier hebben de kinderen een heleboel nieuwe dingen gezien en geleerd. Hoe gaaf is het om 
eens écht  onder een auto en onder de motorkap te kijken. 

_________________________________________________________________________________________________________  

De nieuwe parade 
Op vrijdag 19 oktober hebben we ons eerste Open Podium op De Kleine Dichter georganiseerd. Het Open Podium is de ‘nieuwe’ 
Parade zoals u hem van afgelopen jaren kende. Kinderen uit alle groepen laten hun talenten zien: alleen, in een groepje of met de 
hele klas. Denk hierbij aan een toneelstuk, het voordragen van een gedicht, een dans, moppentappers, playback-acts. Alles kan! 
Alle kinderen van de school worden uitgenodigd om te komen kijken op de vrijdag voor de vakanties. De ouders van de kinderen 
die een optreden verzorgden, waren ook uitgenodigd. Tijdens onze eerste Open Podium waren er zangoptredens van onder ande-
re Rosie (3a) met haar danseressen en van Mia en Else. Ook was er een circusact uit groep 5a en gaf Marnix (8a) een spetterend 
optreden op zijn drumstel. Het Open Podium werd met verve door leerlingen uit onze groepen 8 gepresenteerd. Al met al een 
geslaagd eerste Open Podium op De Kleine Dichter! 
_________________________________________________________________________________________________________  
Luizen 
Momenteel worden er veel luizen gevonden in de hoofdharen van onze leerlingen. De ‘luizenbrigades’ van de verschillende klas-

sen, hebben de afgelopen periode heel wat levende luizen ontdekt en komen volgende week voor een nieuwe con-
trole langs. Zodra het uw kind heeft getroffen, wordt u door de leerkracht op de hoogte gebracht van de luizen. 
Wanneer bij de volgende controle géén verbetering wordt geconstateerd, zullen wij direct contact met u opnemen 
om het probleem te bespreken. Mogelijk wordt u dan gevraagd om uw kind direct op te halen van school om te 
gaan behandelen. Wij verzoeken u om uw kinderen zélf wekelijks te controleren op luis. Wanneer u luizen ontdekt 
bij uw kind, is het belangrijk meteen de leerkracht inschakelt.  Met elkaar kunnen we de luizen op deze manier zo 

snel mogelijk de deur wijzen.  
_________________________________________________________________________________________________________  

Schaken op De Kleine Dichter  
In de week van 13 september gaf Bas van SamenSchaken een workshop schaken in de groepen 3, 4, 5 en 6. De workshop werd 
georganiseerd om alle kinderen in de klassen kennis te laten maken met het schaken. Vanwege financiering vanuit de gemeente 
Utrecht en adviesbureau Berenschot, konden deze lessen vanuit het Brede School aanbod gratis gegeven worden. Dit had tot ge-
volg dat meer kinderen, die normaal gesproken niet deelnemen aan de lessen, nu wel meededen.  

Vanwege het enthousiasme van de ouders en kinderen worden de schaaklessen in periode 2 weer gegeven. Het is mogelijk dit 
opnieuw gratis of tegen gereduceerd tarief aan te bieden. De schaakmeesters hebben alleen wel wat hulp nodig. Lijkt het u (of  
misschien opa’s of oma’s) leuk om kinderen te leren schaken? (U hoeft hiervoor geen geoefende schaker te zijn) Of wilt u meer 
informatie hierover, neem dan contact op met Judith Loffeld via j.loffeld@doenjadienstverlening.nl of 06-41413273. Op 21 novem-
ber wordt de eerste periode afgesloten met een wijkschaaktoernooi op het ROC, Vondellaan. Mocht u hier meer over willen we-
ten, neem contact op met Judith. 

 

mailto:j.loffeld@doenjadienstverlening.nl
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Schoolreis Vogelnest 
Op 1 en 2 november hebben de groepen 1/2 een bezoek gebracht aan het Vogelnest. Net als elk ander jaar is het weer even span-
nend hoe het weer is. Met hier en daar een buitje genoten de kinderen en oefende de blubber juist een aantrekkingskracht uit op 
de kinderen. Tussen de middag waren er lekkere bolletjes met knakworst en tijdens de reis terug naar huis kregen alle kinderen, 
(moe maar voldaan), nog een snoepje. In mei brengen de kleuters nog een bezoek aan het Vogelnest. 
 

Schoolreis Dolfinarium  
Hallo! Wij zijn een paar weken geleden naar het Dolfinarium geweest. We zijn naar de dolfijnenshow geweest, en we vonden het 
allemaal heel leuk. We kregen allemaal tussen de middag frietjes. We gingen een quiz spelen en je kon vissen verdienen. We heb-
ben ook roggen gezien. Toen gingen we ook in de onderwaterzee. We hebben ook walrussen gezien. En we hebben nog in het 
speeltuintje gespeeld. 
Groetjes Eefje, Josefien en Yfke (5b) 
__________________________________________________________________________________________________________  

Lezen, lezen, lezen 
Voor de herfstvakantie vond de Kinderboekenweek plaats, met het thema Vriendschap, kom erbij. De ope-
ning vond plaats op woensdag 3 oktober met een openingsdans op het schoolplein. De school was mooi 
versierd met allerlei kinderboeken en in de klassen werd er voorgelezen door vaders/moeders, opa’s/oma’s, 

bedankt hiervoor!  
De volgende activiteit voor de groepen 5 t/m 8 begint ook al weer bijna: de Nationale Voorleeswedstrijd. Hieraan kunnen alle leer-
lingen uit groep 7 en 8 deelnemen, dus.... snel op zoek naar een spannend, grappig, verdrietig of mooi boek en starten met oefe-
nen! De finale zal plaatsvinden op vrijdag 23 november. 
__________________________________________________________________________________________________________  

Kerstkoor 
Zing je graag? Geef je dan op voor het kerstkoor! Tijdens de kerstviering op donderdag 20 december zorgen we voor 

een sfeervolle binnenkomst voor de kinderen en daarna gaan we al zingend de klassen rond. Je hebt geen 

koorervaring nodig, het helpt wel als je een beetje toon kunt houden;-) We repeteren drie donderdagavonden (start 

29 november). Doe je mee dit jaar of heb je een vraag? Laat het weten aan Marieke via mvandenoever@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________________________  

Blok 3 De Vreedzame School   ’We hebben oor voor elkaar’ 

In dit blok van DVS leren de kinderen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, 
vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander en verschil van mening overbruggen. 
De lessen zijn gericht op: 

 Duidelijk vertellen; Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie 
kan conflicten verergeren.  

 Goed en slecht luisteren; De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de 
ander heeft gezegd. 

 Misverstanden; Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap 
kan verschillen. 

 Gezichtspunten; De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.  

 Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren. 

 Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.  

 In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’   
Naast de lessen van de Vreedzame School wordt er in november Het Digitaal Kwaliteitszorginstrument (KZI) afgenomen. Dit is een 
vragenlijst die de kinderen, leerkrachten en directie invullen om na te gaan of de doelen die gesteld zijn vanuit DVS behaald wor-
den. In een van de volgende nieuwbrieven zullen wij u informeren over de resultaten van de vragenlijst.   
 533.1 534.4 
2014-2015 537.2 534.8 
2015-2016 538.7 534.5 
2016-2017 539.1 535.1 
2016- 
 
 

mailto:mvandenoever@gmail.com

