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Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag

15-04-19
16-04-19
17-04-19
18-04-19
19-04-19

Entree toets groep 7
Entree toets groep 7 / Eindtoets groep 8
Entree toets groep 7 / Eindtoets groep 8

Informatie ochtend nwe ouders

Meivakantie tot 5 mei !

Buurtteam aanwezig

06-05-19

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

07-05-19
08-05-19
09-05-19
10-05-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

13-05-19
14-05-19
15-05-19
16-05-19
17-05-19

Start ramadan/ inzamelen
voedselpakketten voedselbank
Buurtteam aanwezig

MR vergadering
Buurtteam aanwezig

Schoolnieuws
Beste ouders,
Wat een prachtige Koningsdag en wat hebben alle kinderen weer sportief gelopen voor het goede doel! En hoe fijn is het dat
er zoveel ouders zijn die kwamen aanmoedigen! In de ochtend waren het de kleuters en groep 3 die bijna niet te stoppen
waren en maar weer een rondje erbij wilde lopen. Geholpen door de achtste groepers hielden ze vol tot het eind.
In de middag lopen de landenteams om het verst en de meeste rondjes. Natuurlijk allemaal samen voor het goede doel! We
zijn allemaal winnaars en iedereen draagt zijn steentje bij, zoals we dat ook leren bij de lessen van de Vreedzame School.
Met elkaar is een prachtig bedrag bij elkaar gelopen. Aan het einde van de schooldag konden de vrijwilligers van de
dierenambulance een bedrag van 4242,24 euro in ontvangst nemen. Daarnaast is er voor de schoolbibliotheek ook nog eens
1414,08 euro opgehaald. Juf Ria en Leonie, biebouder, hebben dat bedrag symbolisch in ontvangst genomen. Ze gaan
hiermee de schoolbibliotheek voorzien van heel veel nieuwe boeken. Samen dus 5656,32 euro!
Alle sponsoren; Namens alle kinderen, de vrijwilligers van de dierenambulance en leerkrachten enorm bedankt!
***********
Na het weekend gaan groep 7 en groep 8 hun best doen op de entree toets en IEP eindtoets. Beide toetsen zijn een
onderdeel van het schooladvies wat de kinderen aan het einde van de basisschooltijd gaan krijgen. We wensen de kinderen
alvast veel succes!
Juf Margreet Andre de la Porte gaat de Hoge Raven verlaten. Juf Margreet is hier na de zomervakantie gestart als IB-er en
begeleid nu nog de V klas kinderen. Na de meivakantie zal ze haar werkzaamheden elders voortzetten. We hebben op een
hele fijne manier samengewerkt en zullen haar missen.
Haar taken van de V klas zullen worden overgenomen door juf Mathilde. Juf Mathilde werkt vanaf de kerstvakantie op de
Hoge Raven als schoolopleider. Ze vervangt deze taak van juf Nina. Omdat juf Nina dit jaar niet meer voor de groep of als
ondersteuner kan werken blijft juf Mathilde. Zij neemt nu ook de V klas taak over van juf Margreet.
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Op de achtergrond wordt het komend schooljaar al druk voorbereid. U kunt dit verderop lezen in het stukje van ons nieuw
MR lid, Willy Zeelen. Een van de dingen die duidelijk is geworden is dat we komend schooljaar met dertien groepen zullen
gaan draaien. We zoeken daarom een inspirerende leerkracht voor in de bovenbouw. Wie welke groep gaat draaien is nog
niet duidelijk, maar wel dat er in de bovenbouw ruimte is voor een nieuwe collega. Op de website van SPO Utrecht is onze
bovenbouw vacature te vinden. Delen in jullie netwerk is fijn!
Vanaf vrijdagmiddag 19 april vanaf 14.30 uur doen we de deur twee weken op slot voor de meivakantie. Op 6 mei zien we
alle kinderen graag weer verschijnen.
We wensen iedereen een fijne vakantie. We hebben mooi weer besteld zodat het makkelijk is om er lekker op uit te trekken !
Namens het team van de Hoge Raven,
Sylvia Tigchelhoff

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Het vakantierooster voor komend schooljaar ziet er als volgt uit;
Herfstvakantie

19 - 27 okt 2019

Kerstvakantie

21 dec - 5 jan 2020

Voorjaarsvakantie

22 febr – 1 maart

Pasen

13 april

Meivakantie

25 april - 3 mei (daaraan vast; studiedag 4 mei en bevrijdingsdag 5 mei)

Hemelvaart

do 21/ vr 22 mei

Pinkstervakantie

1 juni - 7 juni

Zomervakantie

vanaf 18 juli

Studiedag;

10 april (goede vrijdag) , 4 mei

De rest van de studiedagen zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.
De vakantiedagen, studiedagen en allerlei andere belangrijke informatie is altijd terug te lezen
op de website van de school. Ook de laatste nieuwsbrieven en schoolkranten zijn hier terug te
lezen. Ga hiervoor naar www.hogeraven.nl
“Voedselpakketten uit het Hart”
Na de meivakantie willen we als Brede School Hoograven aandacht vragen voor het inzamelen van
producten voor de voedselbank genaamd “Voedselpakketten uit het Hart”.
Het is een bewonersinitiatief voor iedere bewoner, ongeacht woonplaats, die bijvoorbeeld buiten de
boot valt bij de reguliere voedselbank. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld net teveel geld overhouden of
omdat er ook geld geleend is bij vrienden of familie.
2

Het is een vangnet voor al deze ‘ uitzonderlijke’ gevallen en iedereen kan aanmelden. De voedselbank
bestaat uitsluitend uit giften en door een oproep te doen aan alle bewoners, om levensmiddelen te
doneren, willen we meer verbinding en samenhorigheid creëren. Uiteindelijk zijn we met zijn allen de
maatschappij.
Gedurende 2 weken, van maandag 6 mei tot vrijdag 17 mei, zullen er kratten staan bij de entree van
de school. Alle scholen van de Brede School Hoograven ondersteunen dit initiatief.
Alle lang houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, etc. zijn van harte welkom.
U kunt de stichting volgen op Facebook; Amal het Hart of via www.al-amal.nl
Namens alle vrijwilligers van de Voedselpakketten uit het Hart, alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage!
Ouardia Sojah (ouder van de Hoge Raven)

V klas project; Duurzaam in de wijk
Na de meivakantie gaan de leerlingen van de groepen 5/6/7/8 “aan de slag met duurzame energie”. Dit
project over de rol van scholen in de energietransitie in de wijk wordt begeleid door Stichting
Technotrend. Met juf Mathilde en juf Ilse (van Technotrend) zullen de kinderen de wijk verkennen, ze
gaan verbeelden hoe ze willen dat de wijk er in de toekomst uit gaat zien. Samen met stakeholders uit
de wijk gaan de kinderen duurzame initiatieven bedenken en opzetten. De laatste fase bestaat uit het
DOEN!
We hopen op een fijne samenwerking en mogelijk een voortzetting hiervan in het komende schooljaar!
(voor meer info; www.stichtingtechnotrend.nl)
In groep 3 en 4 wordt de verbinding aangegaan tussen v klas en Davinci thema. Binnen het komende
thema gaan de kinderen andere denkvragen stellen en antwoorden zoeken op die vragen. Juf Mathilde
zal ze hierbij begeleiden.
Voor komend schooljaar zal ook voor de andere groepen hierin steeds meer de verbinding gezocht gaan
worden met de Davinci thema’s. Davinci biedt immers veel voor kinderen die meer aankunnen!

Nieuw MR lid
Een paar weken geleden maakte ik mijn eerste vergadering mee als nieuw lid van de MR.
Het werd me in hoog tempo duidelijk wat de belangrijke rol is van de MR: meedenken, adviseren, in
sommige gevallen mede-beslissen; over alles wat met het beleid van onze school te maken heeft. We
spraken deze keer onder andere over de langere-termijn-visie van school, sommige vakanties in 2020 en
over de eerste ideeën over klassenindelingen voor volgend schooljaar. Serieuze zaken… er werd gelukkig
ook vaak gelachen ;)
De reden dat ik MR-lid wil zijn? Als ouder ervaar ik de goede dingen van deze mooie school én ook waar
het in mijn ogen beter kan. En in plaats van klagen, of niets doen, heb ik besloten dan op deze wijze een
bijdrage te leveren.
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Zie jij dat ook zitten? Er is nog plaats voor een nieuw MR-lid!. We overleggen ongeveer 6 keer per jaar,
op een avond. Als je wilt kun je ook tussendoor taken oppakken, maar dat hoeft niet.
Groeten van Willy, moeder van Nienke (groep 6, 6/7 combinatie) en Casper (groep 6, 5/6 combinatie).

Wist u dat?
Op 25 mei 2019 vindt het Diergeneeskunde Outdoor Event plaats op de Uithof in Utrecht. Dit is een nieuw en gratis
toegankelijk evenement, georganiseerd door studenten van de faculteit Diergeneeskunde. Het dier en de diergeneeskunde
staan deze dag centraal. Er is van alles te beleven op deze unieke dag: een kindertuin voor de kleinsten, rondleidingen op het
biologisch melkveebedrijf en op de Universiteitskliniek voor Paarden, workshops en lezingen voor jong en oud, demonstraties
én een spectaculaire mini-marathon met paarden! Al met al een ontzettend leuk dagje uit voor het hele gezin!

De inschrijving en organisatie voor de avondvierdaagse helemaal geregeld wordt door ouders van de ouderraad
van de school? Ze altijd extra handjes kunnen gebruiken voor allerhande regelzaken….
De inschrijving en betaling komende week geregeld moet worden door u als u wilt dat uw kind in juni mee loopt
met de Hoge Raven?

*****
Een heel fijn weekend gewenst!
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