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Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

17-06-19
18-06-19
19-06-19
20-06-19
21-06-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

24-06-19
25-06-19
26-06-19
27-06-19
28-06-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

01-07-19
02-07-19
03-07-19
04-07-19
05-07-19

Sportdag gr 8
Sportdag kleuters
Sportdag gr 6

Buurtteam aanwezig

Sportdag gr 7
Sportdag gr 3/4/5

MR vergadering
Buurtteam aanwezig

12.00 uur Afscheid juf Antoinette
Schoolreis gr 3 t/m 7
Schoolreis gr 1 en 2

Buurtteam aanwezig

Schoolnieuws
Beste ouders,
De komende weken staan in het teken van sportdagen en de schoolreisjes. Alle groepen gaan een dagdeel naar het sportveld
om heerlijk met elkaar te sporten en plezier te maken. Het schoolreisje van de kleuters gaat weer naar het vertrouwde
Vogelnest! Een prachtige omgeving, in de buurt, maar toch voor veel nieuwe kinderen weer een hele belevenis. Groep 3 t/m
6 gaat naar Burgers Zoo en groep 7 als spetterende schoolreisafsluiting naar de Efteling. Het formulier van de ouderraad met
de betaallink komt vandaag of maandag mee naar huis. Wanneer u al heeft betaald via U pas komt er geen brief meer mee.
In alle groepen wordt er nog vlijtig doorgewerkt. We verzamelen de laatste observaties en informatie vanuit de cito toetsen
zodat we uw kind met een goed gevoel kunnen gaan overdragen aan een collega juf. Kleuterplein en Davinci thema’s worden
samen met andere groepen uitgewerkt en afgesloten. Groep 8 oefent om de musical een knallend succes te laten zijn. Op 17
juli voeren ze de musical op voor alle kinderen en ’s avonds voor hun ouders, opa’s en oma’s. De posters van de musical van
groep 8 hangen inmiddels overal door de school!
De groepsindeling voor komend schooljaar is vrijwel rond. Met elkaar hebben we de kinderen zorgvuldig ingedeeld in de
groepen voor komend schooljaar. De meeste groepen schuiven door in vrijwel dezelfde samenstelling. Inmiddels zijn alle
sollicitatiegesprekken afgerond en zijn alle juffen aan een groep gekoppeld. We zijn voornemens de groepsindeling en de
namen van de juffen volgende week donderdagmiddag met de kinderen en met u te delen.
***********
Juf Antoinette gaat de Hoge Raven en daarmee het onderwijs verlaten. Na een ziekteproces van twee jaar nemen wij
afscheid. U bent daarbij van harte uitgenodigd. We ontvangen u graag op 3 juli om 12.00 uur in haar oude lokaal, groep 6/7.
Hieronder leest u een persoonlijk stukje van haar.
Beste ouders,
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat ik wegens mijn gezondheid niet meer werkzaam kan zijn in het onderwijs.
Ik heb het Ehlers Danlos Syndroom, dit is een bindweefselaandoening, waar ik de laatste jaren steeds meer last van heb
gekregen. Met pijn in het hart zal ik op 3 juli afscheid nemen van kinderen, ouders en collega’s. Ik heb 10 jaar met veel plezier
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op de Hoge Raven gewerkt. Afscheid nemen om fysieke redenen valt mij zwaar. Graag was ik nog jaren door gegaan met
lesgeven. Ik wens kinderen, ouders en collega’s veel gezondheid. Ik hoop 3 juli veel ouders en kinderen te zien en te spreken.
Warme groet,
juf Antoinette
Juf Antoinette komt op 3 juli in de loop van de ochtend in groep 6/7 om met de kinderen terug te denken en afscheid te
nemen. Kinderen van andere groepen die ook bij haar in de groep hebben gezeten en haar nog graag even willen zien of
spreken mogen na twaalf uur aanschuiven.
Namens het team van de Hoge Raven,
Sylvia Tigchelhoff

Ambities van de Hoge Raven
Een paar jaar geleden is gekozen voor de wereldorientatie methode Davinci en Kleuterplein. Bij beide methodes wordt de
leerstof aangeboden vanuit een thema. Hierdoor wordt de leerstof betekenisvoller en ontstaat ook direct relatie met andere
kennis. Het werken op deze manier wordt door het team omarmd. Ook de kinderen en veel ouders zijn erg enthousiast.
Omdat de visie van de Hoge Raven is dat “we leren van en met elkaar” gaan we dit nog verder uitwerken.
Komend schooljaar zullen de groepen bij het thematisch werken nog meer met elkaar gaan samenwerken. We koppelen
groepen die werken aan dezelfde Kleuterplein of Davinci thema’s aan elkaar. Zo gaan de groepen 1 en 2 samenwerken en
ook groepsdoorbroken werken aan de thema’s. We noemen dit het cluster 1/2. Voor de groepen 3, 3/4 en 4 geldt dit ook. Zij
vormen ook samen een cluster. De groepen 5, 5/6 en 6 zijn een cluster en als laatste het cluster met groep 7 en beide
groepen 8.
De genoemde klassen werkten ook dit jaar al aan hetzelfde thema maar komend schooljaar zullen de leerkrachten en
ondersteuners van een cluster ook lessen voor elkaars groep geven en worden opdrachten ook groepsdoorbroken verwerkt.
De kinderen zitten dus nog in een klas bij een of twee juffen maar zullen vaker met hun cluster dingen samen doen.
We willen jullie, ouders, graag meer gaan betrekken. Dit blijft natuurlijk facultatief. Vind je het leuk om passend bij een
thema een keer een les te geven of op een andere manier te ondersteunen dan waarderen wij dit zeer. De thema’s van het
cluster waarin je kind zit worden aan het begin van het schooljaar met jullie gedeeld.
We starten het schooljaar met het schoolbrede thema Duurzaamheid. Alle groepen, van kleuter tot groep 8, werken hier aan
in deze weken. In de 3e,4e en 5e week van het nieuwe schooljaar zullen er allemaal activiteiten zijn rondom duurzaamheid. De
voorbereidingsgroep in school is al plannen aan het maken. Stichting Technotrend ondersteunt ons hierbij door mee te
denken en verbinding te leggen met stakeholders uit Hoograven. Kinderen uit de Vklas zijn op onderzoek in de wijk en
hebben inmiddels ook gesprekken gevoerd met bv de manager van de Albert Heijn over duurzaamheid. Ook zijn er plannen
m.b.t. afvalscheiding en meten van energiegebruik. Het belooft veel!
Mocht je ook willen meedenken, dan kun je aanhaken bij de Focusgroep Hoograven.
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Wist u dat?
De avondvierdaagse een groot succes was? Bedankt ouderraad voor de organisatie! Veel blije, wandelende
kinderen en zingende juffen …….
De juffen op de studiedag op bezoek zijn geweest op andere Utrechtse scholen om zich te laten inspireren? Hoe
werken kinderen op andere scholen samen en hoe organiseren ze dat?
We in de middag een fietsspeurtocht hebben gedaan die ons alle geheimen van de binnenstad heeft laten zien?
We moesten in teams opdrachten doen op verschillende locaties van Pieterskerk tot stedelijk archief, van
Buurkerk tot pandhof………
Helemaal leuk! Mathilde dank voor het delen. Hilde voor het organiseren….

*****
Een heel fijn weekend gewenst!
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