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   Nieuwsbrief april 2019 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers, 
De lente laat zich deze week veelvuldig zien, het zonnetje schijnt weer wat vaker, de kinderen spelen weer het liefst 
zonder jas buiten en de griepgolf verlaat (gelukkig) ons land weer. We blikken vooruit naar volgend schooljaar en 
communiceren in deze nieuwsbrief vast de vakantiedata en studiedagen.  U vindt een oproep van de MR van onze 
school die op zoek zijn naar een nieuwe enthousiaste ouder voor de oudergeleding. Ook is er nieuws over de sport-
dag (8 mei) en het paasontbijt op vrijdag 19 april. 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 
v.a. dinsdag 16 april Centrale Eindtoets groep 8 
Vrijdag 19 april  Paasontbijt 
22 april t/m  5 mei Meivakantie  
Woensdag 8 mei  Sportdag 
Donderdag 16 mei MR vergadering 
Woensdag 22 mei Lentefeest 
Woensdag 29 mei Studiedag—kinderen zijn vrij  
__________________________________________________________________________________________ 

Evaluatie kwaliteitsvragenlijst voor ouders 
In december 2018 hebben in totaal  121 ouders de kwaliteitenquête over De Kleine Dichter ingevuld. Gemiddeld 
geeft u onze school een 7.8! De enquêtes voor zowel de leerlingen, leerkrachten als ouders zijn met de MR bespro-
ken. De MR van onze school heeft een belangrijke stem in de prioriteiten die we als school stellen naar aanleiding van 
dit kwaliteitsonderzoek.  
Wij gebruiken deze gegevens voor de totstandkoming van het nieuwe meerjarenplan van de school en zien het als 
belangrijk onderdeel voor onze zorg voor kwaliteit.  
Een korte analyse van de resultaten wordt deze week gepubliceerd op onze website. Tevens kunt u op PO Vensters 
binnenkort een overzicht van de opgehaalde gegevens inzien.  
Met de uitkomsten van de enquête zijn wij direct aan de slag gegaan. Zo nemen we de feedback over de weergave 
van de rapporten mee in de verdere vormgeving voor de rapporten in juni.  
Een ander voorbeeld is dat het merendeel van de ouders heeft aangegeven dat zij een meerwaarde zouden zien in 
het toevoegen van Engels in ons curriculum vanaf groep 1/2. Op DKD onderzoeken we nu of er vanuit wetenschappe-
lijk onderzoek voldoende meerwaarde wordt gezien in de toevoeging van dit vak aan het basisonderwijs.  Tevens zijn 
twee leerkrachten aan de slag gegaan met een oriënterende cursus voor Engels in de basisschool. Wij verwachten 
hier in de loop van volgend schooljaar een besluit over te nemen en zullen u hier vanzelfsprekend over informeren.   
Over het onderwerp ‘huiswerk’ wordt zeer wisselend gedacht door ouders. Als school zullen we hier een standpunt 
over innemen voor het nieuwe schooljaar, zodat hier schoolbrede eenduidigheid in is.  
Dit zijn een paar voorbeelden uit de ouderenquête die ons stof tot nadenken heeft gegeven. Ook uit de leerlingen 
enquête en de personeelsenquête komen een aantal verbeterpunten naar voren die we op korte termijn zullen op-
pakken, maar zien we vooral resultaten die bevestigen dat we als school op de goede weg zijn.  
Mocht u naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek nog vragen of opmerkingen hebben, stelt u deze dan gerust.  
 __________________________________________________________________________________________ 
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Data studiedagen en vakantie volgend schooljaar 

In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor volgend schooljaar. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met 
de  medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter.  
Op de laatste schooldag, 17 juli 2020, zijn de kinderen om 12.15 uur vrij.   
 
De data zijn straks, net als afgelopen schooljaar, automatisch in de digitale schoolkalender te zien. Deze kalender zal aan het begin 
van het schooljaar aan u worden verstuurd en u kunt deze via onze website in uw eigen digitale agenda zetten.   
Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije da-
gen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting een vakantiebestemming. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

De Grote Rekendag 
Op woensdag 3 april deed De Kleine Dichter mee aan de 17e Grote Rekendag.  
Het was een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in het teken stond 
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer 
dan sommen maken op je chromebook. Dit jaar was het thema “uit verhouding”. Kinderen verkenden 
tal van situaties waarin de verhoudingen niet klopten. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Denk 
maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. De bovenbouw werkte met schaduwen 
in verhouding en hebben forced perspective foto’s gemaakt. 
Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetacti-
viteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoe-
kend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 
leuk! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Sportdag 2019 
Op woensdag 8 mei doen onze leerlingen mee met de sportdag. De voorbereiding is inmiddels in volle gang, waarbij ouders en 
leerkrachten er alles aan doen om er een mooie en sportieve dag van te maken.  
 De leerlingen van de groepen 1/2 hebben de sportdag op het schoolplein, waar een sport- en spelcircuit voor hen klaar zal staan. 
We starten de sportdag met een goede warming-up op de muziek van ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen. De leerlingen verza-
melen eerst in de klas en worden aan het eind van de dag opgehaald bij hun vaste ophaalplek. 
  
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zal de sportdag plaatsvinden op de sportvelden Nieuw Welgelegen (VV Zwaluwen; Greb-
beberglaan 4, Utrecht).  Tussen 8.30 – 8.40 uur worden de leerlingen op de sportvelden verwacht, zodat er om 8.45 uur gestart 
kan worden met een warming up dans van Sacha. Daarna gaan de leerlingen in groepen aan de slag met verschillende sportactivi-
teiten. Ze worden verdeeld over groepjes met een bepaalde kleur. Het is belangrijk dat uw zoon/dochter een shirt aantrekt in de-
zelfde kleur als het groepje. Via deze link vindt u de kleuren van de verschillende groepen.  
De kinderen mogen vanaf 12:15 uur opgehaald worden bij de sportvelden. De kinderen die vanuit VV Zwaluwen die dag naar de 
BSO gaan, zullen bij  juf Femke verzamelen en samen zullen zij met de andere leerkrachten weer richting school gaan.     
Alle kinderen nemen zelf hun 10-uurtje mee. We verwachten alle kinderen in een sportief outfit op school of bij de sportvelden. 
Denkt u eraan om uw kind goed in te smeren met zonnebrand?   
Heeft u interesse om te helpen? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind, of schrijf u direct in op de intekenlijst bij iedere 

deur.  
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Herfstvakantie 21 okt t/m 25 okt 

Kerstvakantie 23 dec t/m 3 jan 

Krokusvakantie 24 feb t/m 28 feb 

Pasen 13 april 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 21 mei + 22 mei 

Pinksteren 1 juni 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug 

De studiedagen zijn gepland op de volgende data: 

 Maandag 28 oktober 2019   

 Vrijdag 20 december 2019  

 Donderdag 20 februari 2020 

 Vrijdag 21 februari 2020 

 Dinsdag 14 april 2020 

 Woensdag 20 mei 2020  

 Dinsdag 2 juni 2020.  

file:///H:/Groep 4/Bouwco/Memo en Nieuwsbrief documenten/Sportdag groepjes 2019.pdf
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CITO resultaten midden toetsen  

De opbrengsten bespreken wij altijd eerst in het team, vervolgens presenteert de teamgeleding dit aan de MR en daarna komt het 

in de nieuwsbrief naar alle ouders. Dit maakt dat we altijd wat later in de nieuwsbrief hierover berichten. 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels hebben wij de tussenopbrengsten in het team gepresenteerd. Naar aanleiding van de tussenopbrengsten wordt er in-
tern gehandeld, zowel op leerling, groeps- als schoolniveau. Beleidskeuzes worden voorbereid voor volgende jaren naar aanleiding 
van opbrengsten. Dit betreft methode keuzes, begeleiding door specialisten of teamscholing. 
In de kleutergroepen worden toetsen afgenomen bij groep 2 voor taal en rekenen. 
Het is een eerste toets voor onze leerlingen in hun schoolloopbaan. Het geeft ons richting in het afstemmen van het aanbod voor 
het tweede halfjaar. Beide toetsen worden bovengemiddeld gemaakt. In alle groepen worden de streefdoelen ruim gehaald. De 
rekenmethode ‘Met sprongen vooruit’ wordt ingezet in de groepen 1-2, we zien dat dit een positief effect heeft op de rekenont-
wikkeling van de leerlingen.  
 
In de groepen 3 t/m 8 zijn onze gemiddelden voor rekenen bovengemiddeld in alle groepen. De kwaliteitskaart rekenen is dit 
schooljaar vastgesteld, dit geeft houvast in het handelen in de groepen. Omdat het werken met kwaliteitskaarten als prettig wordt 
ervaren en zorgt voor eenduidigheid in handelen, zullen we deze ook vaststellen op het gebied van begrijpend lezen. De resultaten 
zijn hier nog steeds bovengemiddeld, echter wat betreft het onderwijs rondom begrijpend lezen willen wij meer laten aansluiten 
bij recent onderzoek. 
 
Wij vinden lezen belangrijk. De focus op leeskilometers maken heeft effect op de leesresultaten, zowel op tekstniveau als op 
woordniveau. De grootste vooruitgang zien we op tekstniveau. De gemiddelde score op AVI lezen is in alle groepen hoger dan ge-
middeld.  
Voor taal en spelling zijn wij dit schooljaar met de nieuwe methode STAAL gestart. We zien in de tussenmeting een groot effect van 
de methode in de groepen 3 en 4. In de hogere groepen is dit nog niet terug te zien. Dit heeft te maken met een verandering van 
aanpak en aanbod voor de leerlingen. Als team laten we ons hierin begeleiden door een spelling expert.  
 
Wij hebben streefdoelen bepaald voor alle groepsgemiddelden in juni van dit schooljaar. We willen dat ontwikkeling zichtbaar is 
voor alle leerlingen. In juni starten de besprekingen op groepsniveau en zullen wij bij de start van het nieuwe schooljaar de school-
opbrengsten bespreken in het team en daarna in de MR. Vervolgens informeren we u hierover in de nieuwsbrief. 
____________________________________________________________________________________________________ 

MR update  
Beste ouders, 
Het is alweer april! In deze maand staan we als MR traditiegetrouw stil bij het conceptplan voor de formatie, de tussentijdse cito 
en het vakantierooster. En natuurlijk zijn we betrokken bij de terugkoppeling van de resultaten van de onlangs gehouden enquête 
aan onze achterban: jullie! Inhoudelijk lees je daarover in deze nieuwsbrief. 
  
De website wordt opgeschoond. Voortaan vindt u hier alleen nog de notulen van het afgelopen schooljaar. Wilt u oudere notulen 
zien dan kan dat uiteraard. Deze kunt u opvragen via ons mailadres: mr.kleinedichter@spoutrecht.nl. 
De volgende vergadering staat gepland op 16 mei, 19.30 uur. Dan staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda: 
Het definitieve formatieplan (instemming) en besteding werkdrukgelden van Minister Slob (instemming). 
 
Ook gonst het al weken over het schoolplein: Wanneer kan ik mij aanmelden voor de Medezeggenschapsraad? Nu dus! Vanaf 
het komende schooljaar zoeken we weer een ouder die de MR aanvult. U kunt zich opgeven via het mailadres of via één van de MR
-ouders. Liefst horen we voor maandag 13 mei de gegadigden zodat we een verkiezing kunnen organiseren en u al een vergade-
ring bij kunt wonen in dit schooljaar. We zien de inzendingen tegemoet! 
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Ruim boven gemiddelde   

Boven gemiddelde   

Onder gemiddelde   

Ruim onder gemiddelde   

mailto:mr.kleinedichter@spoutrecht.nl
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Lentefeest 2019 
Op woensdag 22 mei organiseren we ons jaarlijkse lentefeest. Dit jaar is het thema 
“Onderwaterwereld”.  Op deze middag zullen er weer verschillende activiteiten in en rondom de 
school georganiseerd worden.  

Zet deze dag alvast in je agenda: 22 mei van 12.30—15.00 uur. Meer informatie volgt in de volgen-
de nieuwsbrief.  

We kijken er nu al naar uit!  

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pasen 2019 
Beste ouders van De Kleine Dichter, 
Het is bijna zover! Vrijdag 19 april aanstaande organiseren wij een paasontbijt in de klas. Na het ontbijt zullen de kinderen van 
groep 1 t/m 4 paaseieren zoeken in de Boog (mits het weer het toelaat). In de Boog zullen zij ook bezoek krijgen van de Paashaas!  
De groepen 5-8 hebben het jaarlijkse eitje-tik kampioenschap voor de felbegeerde Eitje-tik-beker. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind een hardgekookt ei mee naar school neemt? 
Daarnaast willen we u vragen om uw kind(eren) op uiterlijk woensdag 17 april een bord, beker en bestek mee te 
willen geven in een afgesloten plastic zak voorzien van een naam.  
Als uw kind geen tarwe, melk, suiker, en/of lactoseproducten verdraagt, dan vragen wij u zelf een gepast ontbijt 
mee te geven. 
Via de klassenouders zal er contact worden gezocht om te vragen naar ouders die kunnen helpen tijdens en na het 
ontbijt. Ook zal er een ouder gevraagd worden om mee te lopen naar de Boog. 
 
Vrolijk Pasen alvast! 
De Paasscommissie: 
Hind, Nicolet, Erica, Kiki, Maartje en Floris 
________________________________________________________________________________________________________ 
Lente-groenmiddag in speeltuin De Boog op zaterdag 13 april 
Aan de Merwedekade ligt - een beetje verscholen - een grote, groene oase waar veel kinderen met hun ouders komen buitenspe-
len en in de zomer spetteren in het badje. Wat veel mensen niet weten is dat het bestuur en het onderhoud van De Boog voorna-
melijk gedaan wordt door vrijwilligers. Er zijn altijd klusjes te doen en vooral het groen vraagt veel aandacht. We zijn dan ook hard 
op zoek naar buurtbewoners (jong & oud, groot & klein) die hun handen uit de mouwen willen steken, onder leiding van tuinman 
Pieter Wagenborg. We organiseren ieder tuinseizoen een groenmiddag om met zijn allen enkele tuinklussen aan te pakken. Op 
zaterdag 13 april, van 13-17 uur hebben we de lente-middag. We willen dan o.a. de moestuinbakken klaarmaken (aardappels en 
uien poten, wortels en bietjes zaaien), dahlia’s en ander kweekgoed uitplanten in de borders, een laurierstruik snoeien en, als er 
genoeg spierballen zijn, een dood boompje rooien… Komen jullie helpen? Gezellig als je je klas- en buurtgenootjes meeneemt. Het 
is niet nodig om kennis van tuinieren te hebben. Samen maken we de tuin nog mooier! De volgende groenmiddagen in 2019 zijn 
op: 16 juni, 14 september, 2 november. Voor meer informatie, zie onze flyer.      
_________________________________________________________________________________________________________ 
Sportmiddag door de Kinderraad 
De kinderraad wil dit jaar activiteiten organiseren, zodat kinderen meer gaan sporten en spelen in de buurt. Vandaar 
dat zij op donderdag 18 april na school een sportmiddag organiseren met allerlei spelletjes.  
Kinderen van 9 t/m 12 jaar kunnen meedoen met voetbal, worstelen, estafette of andere sporten en spelletjes.  
Doe lekker mee en speel gezellig buiten!  
De sportmiddag is van 15.30-17.00 uur in sporthal Lingestraat. 
(SportUtrecht en DOCK helpen mee met de begeleiding van de spelletjes) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Let op,  de bakken met  ‘Gevonden Voorwerpen’ zijn overvol. Misschien liggen er van uw kind nog spullen bij? Neem 

vooral even een kijkje op de tafels bij de hoofdingang. Alle gevonden voorwerpen worden na de meivakantie naar 

de Kringloop gebracht.  

http://www.wijkspeeltuindeboog.nl/wp-content/uploads/2018/11/Flyer_groenmiddagen-2019.pdf

