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Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

18-03-19
19-03-19
20-03-19
21-03-19
22-03-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

25-03-19
26-03-19
27-03-19
28-03-19
29-03-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

01-04-19
02-04-19
03-04-19
04-04-19
05-04-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08-04-19
09-04-19
10-04-19
11-04-19
12-04-19

Workshop Levelwerk; na schooltijd

Voor info; Rosa/ Minke

Workshop Veilig leren lezen; voor info
Margreet- Fenna ; na schooltijd

Buurtteam aanwezig

Buurtteam aanwezig

Studiedag team/ kinderen vrij
Buurtteam aanwezig
schoolfotograaf
Buurtteam aanwezig
Koningsspelen; sponsorloop

Schoolnieuws
We mogen terugkijken op een fijne ronde gesprekken. Vanuit de gesprekken en de groepsbesprekingen worden planningen
aangepast en afgestemd op wat er nodig is in de groep, of voor een deel van de groep. In de hoogste groepen zijn leerlingen,
waar gewenst, aangesloten bij de gesprekken. Het drie gesprek is een activiteit die we graag verder willen uitbouwen. Stapje
voor stapje worden er in de groepen, naarmate de kinderen ouder worden, gesprekjes gevoerd met de kinderen waarbij
leerkracht en leerling reflecteren op het gemaakte werk. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren van hun eigen
werk en snappen dat we met elkaar toewerken naar het, voor het kind, hoogst haalbare. Daar hebben we allemaal; leerling,
ouder en leerkracht, een rol in.
De leerlingen krijgen een steeds duidelijker rol in de hele organisatie. Door ingezet te worden als mediator tijdens de pauzes,
of door deelname aan de leerlingenraad. Ook dit is ‘leren van en met elkaar’.
Met de leerlingenraad wordt momenteel een keuze gemaakt voor de doelen waarvoor op Koningsdag gelopen gaat worden
tijdens de sponsorloop. De leerlingenraad heeft vier goede doelen voorgesteld. (Het Utrechts landschap, de Utrechtse
dierenambulance, Stichting jarige Job en het Jeugdfonds sport en cultuur). Komende week zullen zij de leerlingen van groep 3
tot 8 vragen te stemmen op hun voorkeursdoel. Naast het doel waarop gestemd kan worden komt een kwart van de
opbrengst ten goede laten komen aan de schoolbibliotheek. Dit bedrag zal daarna door de ouderraad worden verdubbeld
zodat er een stevige ‘lees’ impuls gegeven kan worden aan de inhoud van de schoolbieb.
Al met al een prachtige ‘bruisende’ buurtschool!
Namens het team van de Hoge Raven, Sylvia Tigchelhoff
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Landelijke onderwijs staking

Met passie en plezier werken we elke dag met de kinderen. We willen voor allen het allerbeste en
begeleiden ze naar een mooie vervolgstap in het VO. Maar het is veel verantwoorden, administreren,
bijstellen en dan merk je dat het uitvallen en niet kunnen vervangen van zieke collegae een behoorlijke
wissel trekt op de inhoud. We nemen ons werk serieus, willen door ontwikkelen, maar de waan van de
dag vraagt veel…………………..
We hopen op een goed signaal naar onze regering!!

Workshop Levelwerk en Veilig leren lezen

Ouders die zich hebben ingeschreven voor de workshop Levelwerk zijn uitgenodigd maandag a.s. om
16.00 uur in het lokaal van groep 5/6.
Ouders voor de workshop Veilig leren lezen zijn uitgenodigd op vrijdag 22 maart na schooltijd (12.45
uur) in de groep van juf Margreet . Voor de kinderen van deelnemende ouders wordt vrijdag na
schooltijd in de OB opvang geregeld.
Mocht u zich voor de informatieavond niet hebben ingeschreven maar heeft u toch belangstelling dan
kunt u na overleg met Margreet/ Fenna of Rosa/ Minke deelnemen aan deze workshop. Vol is vol!
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De schaakclub Hoograven, Schaken in de vrije tijd voor kinderen
Al een paar jaar bieden we naschools via de Brede School Hoograven “leren schaken” aan.Voor alle
kinderen die nog beter willen leren schaken start na in maart de schaakclub Hoograven
Start: donderdag 21 maart
De schaakclub vindt plaats bij: basisschool de Blauwe Aventurijn, Ridderlaan 4, 3523 HT Utrecht.
Wanneer: elke donderdagmiddag van 14.30 – 15.45 uur, klaslokaal juffrouw Hanneke.
Voor wie is de schaakclub? Voor kinderen uit groep 3 tot en met groep 6 van alle 5 de basisscholen in
Hoograven
Aantal deelnemers: 10.
Wat zijn de kosten:
* Voor 3 periodes van 10 lessen, tot eind van het jaar: € 150, -. U-pas houders betalen 37,50 U
* Per periode van 10 lessen: € 60, -. U-pas houders betalen € 15, Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) tot maandag 18 maart aanmelden:
activiteiten.bsh@gmail.com U kunt daar ook eventuele vragen stellen.
Bij voldoende belangstelling vanuit de ouders/leerlingen van de Hoge Raven start er op dinsdagmiddag
ook een groep in de Hoge Raven. Graag aangeven bij de aanmelding en bij mij, Sylvia

Dyslexie; Wat te doen?
Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Denkt u dat uw kind dyslexie heeft? Ga dan in
gesprek met de leerkracht van uw kind en eventueel de intern begeleider.
Dyslexie
Dyslexie is een aangeboren aandoening. Of een kind dyslexie heeft wordt vaak al in groep 3 of 4
duidelijk als kinderen leren lezen en spellen. Daarom is landelijk bepaald dat scholen verantwoordelijk
zijn voor het herkennen van lees- en spellingsproblemen. Daarbij moet de school de juiste hulp bieden.
Scholen gebruiken hiervoor een landelijk protocol: ‘leesproblemen en dyslexie’.
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Sommige kinderen hebben ernstige enkelvoudige dyslexie
(EED). De gemeente vergoedt het onderzoek naar en de behandeling van EED. Uw kind komt in
aanmerking voor dit onderzoek als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
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* Uw kind is tussen de 7 en 13 jaar (op het moment dat het onderzoek begint).
* Uit 3 opeenvolgende Cito-toetsen (of vergelijkbare toetsen) blijkt dat uw kind een grote achterstand
heeft. In het geval van citotoetsen betekent dit:
o uw kind heeft 3 keer een E- of V-(min)score op lezen
o óf uw kind heeft op lezen een lage D- of V-score én op spelling E of V-(min)score
* De school heeft extra begeleiding aangeboden en kan dat aantonen.
* Uw kind heeft geen andere stoornis, bijvoorbeeld een concentratiestoornis. Dit staat de
dyslexiebehandeling in de weg.
* De school levert een compleet dossier aan bij een door de gemeente Utrecht gecontracteerde
aanbieder dat voldoet aan de landelijke eisen.
Onderzoek en behandeling EED
Voldoet uw kind aan de voorwaarden? U beslist dan samen met de school wie het onderzoek het beste
kan uitvoeren. Veel scholen werken graag samen met een bepaalde aanbieder. De leerkrachten weten
dan bijvoorbeeld goed wat de aanbieder doet en andersom. Maar als ouder bent u vrij om een andere
keuze te maken.
Vervolgens stelt de school het dossier samen en neemt contact op met de aanbieder. De aanbieder
bekijkt het dossier en beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek en of de school alles
gedaan heeft wat zij moest doen.
Daarna start de aanbieder met het onderzoek. Het onderzoek wordt vergoed door de gemeente. Als het
onderzoek het vermoeden van EED bevestigt, krijgt uw kind een behandeling. Ook de behandeling wordt
dan vergoed door de gemeente.
Als er iets mist in het dossier
Als het dossier niet volledig is, stuurt de aanbieder het dossier terug naar school. De school vult het
dossier eventueel aan. Er volgt dan opnieuw een beoordeling.
Als uw kind geen EED heeft
Blijkt uit het onderzoek dat uw kind geen EED heeft? Uw kind kan eventueel nog steeds de behandeling
voor dyslexie krijgen. Maar de gemeente vergoedt deze dan niet.
Zorgaanbieders EED
Vanaf 1 januari 2019 heeft de gemeente Utrecht afspraken gemaakt met de volgende zorgaanbieders
(op alfabetische volgorde): Comenius www.comen.nl ; ECLG www.eclg.nl ;ICU www.praktijk-icu.nl;
Leestalent www.leestalent.nl; Onderwijsadvies www.onderwijsadvies.nl; Opdidakt www.opdidakt.nl;
RID www.rid.nl; Zien in de Klas www.zienindeklas.nl
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Meer over dyslexie kunt u lezen op de volgende websites: * www.masterplandyslexie.nl: alle landelijke
afspraken op een rij * www.balansdigitaal.nl/stoornis/dyslexie/: oudervereniging voor kinderen met een
leer- en/of ontwikkelstoornis * https://www.nkd.nl/: het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexiezorg met een overzicht van de dyslexiezorgaanbieders die werken volgens de landelijke richtlijnen

Wist u dat?

We heel blij zijn met de komst van meester Gijs in groep 7. Hij zondag t/m dinsdagavond overnacht in de buurt
van Utrecht omdat hij de rest van de week in Groningen woont. Hij voor een paar weken nog zoekt naar een fijne,
betaalbare bed and breakfast. Hij open staat voor goede tips…….
Juf Saskia van groep 8 na de zomer haar tweede kindje verwacht…. Ze daardoor even een poosje niet kon werken
maar inmiddels weer uurtjes maakt binnen school !

*****
Alvast een fijn weekend gewenst!

5

