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Schoolnieuws
Vriendschap is……als een klavertje vier; Moeijlijk te vinden , een geluk om te hebben!

Beste ouders,
Wat een gezelligheid afgelopen week tijden verschillende activiteiten rondom de kinderboekenweek! Actieve,
betrokken ouders die voorlezen, helpen bij het verkopen van boeken of ondersteunen bij een andere activiteit.
De opkomst tijdens de opening was ook enorm. Fijn om dit zo samen te kunnen beleven!
De vriendschapsboog hangt vol met briefjes met prachtige lieve verhaaltjes over vriendschap. We laten onze
activiteiten nog een weekje doorlopen omdat er nog zoveel te doen valt rondom vriendschap….

1

De website update is inmiddels gereed. In de agendafunctie vindt u voor ouders belangrijke data terug.
Studiedagen, vakanties, sportdagen etc. worden in de agenda opgenomen. Ook de schoolgids van dit jaar kunt u
van de website downloaden.
Na de herfstvakantie zal er in groep 3 een wisseling zijn van juffen. Juf Mireille heeft vanuit de flexpool een baan
gevonden op de taalschool. Juf Arian gaat de woensdag van haar overnemen. Juf Arian werkt al twee dagen in
groep 5/6.
Rond de herfstvakantie gaan wij u uitnodigen ouder tevredenheids vragenlijsten in te vullen. U kunt middels deze
vragen aangeven hoe tevreden u bent op verschillende aspecten over de Hoge Raven. Het is inmiddels ruim twee
jaar geleden dat uw mening werd gevraagd. O.a. communicatie met ouders was destijds een aandachtspunt. We
hebben ons best gedaan dit te verbeteren.
Wij zouden het op prijs stellen dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijsten beantwoorden. De uitkomst vanuit de
vragen gaan wij u laten weten en nemen wij mee bij het maken van een nieuw vierjarig schoolplan. Het huidige
plan heeft een looptijd tot 2019. Ook op bestuursnivo wordt hard gewerkt aan een nieuw 4 jarig koersplan voor
alle SPO scholen. Zo proberen we met uw input het onderwijs op de openbare Utrechtse scholen zo goed
mogelijk af te stemmen.
Naast u worden ook de kinderen van groep 6/7/8 en de medewerkers gevraagd hun medewerking te verlenen.
U ontvangt van ons via de mail een persoonlijke link naar de oudervragenlijst.
NB; Namens het team nogmaals bedankt voor de prachtige taarten die in de hele school hangen. De dag van de
leraar was voor ons zo echt een feestje!!

Hartelijke groet, Sylvia Tigchelhoff
Buurtteam Hoograven
Buurtteam op school
Komend schooljaar zullen Susan Erlings en Carolien van den Broek namens buurtteam Hoograven/Tolsteeg
weer aanwezig zijn op de Hoge Raven.
Waarvoor kunt u ook alweer bij het Buurtteam terecht?
Wij – het Buurtteam - ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei
levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële
vragen). U kunt rechtstreeks bij ons terecht, zonder verwijzing. Het is ook mogelijk dat de IB-er of leerkracht u
adviseert om contact met ons op te nemen, of dat school u uitnodigt voor een gesprek samen met het
Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert. Wij werken samen met school maar zijn niet in dienst van de
school. De hulpverlening van het buurtteam is op vrijwillige basis.
Op de even weken kunt u op vrijdag ochtend tussen 8.30 en 9.00 bij ons binnen lopen en op de oneven weken
op de woensdagochtend tussen 8.30 en 9.00 op het inloop spreekuur op school Wij zijn te vinden op de eerste
verdieping in de kamer van de Intern Begeleider of in de kamer van de directrice. Het is ook mogelijk via mail
of telefonisch een afspraak te plannen.
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Wat doen wij
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn (minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en
werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.
Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.
We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden
concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals
scholen, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht.
Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder.
Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij
aanvullende zorg betrekken.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op

Susan Erlings
Telefoon: 06 33925564
E: s.erlings@buurtteamsutrecht.nl

Carolien van den Broek
Telefoon: 06 19533925
E: c.van.den.broek@buurtteamsutrecht.nl

Ambrasoft voor thuis
In de komende tijd zult u van de leerkracht van uw kind een activatiemail krijgen om een account voor
Ambrasoft thuis aan te maken. Met deze software kunnen kinderen op een leerzame en speelse manier
oefenen met onderwerpen die in de klas aan bod komen. Het is aan uzelf of u deze software voor uw
kinderen wil inzetten, maar de mogelijkheid is er en die bieden we dan ook graag aan!

Sport en spel in de herfstvakantie
"In de herfstvakantie vindt op donderdag 25 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur een sportdag plaats in
sporthal Hoograven. De toegang is gratis. Diverse sporten als basketbal, korfbal, dans, tafeltennis,
taekwondo en turnen zijn aanwezig. Naast dat jij lekker kan komen sporten, zouden wij het ook heel
leuk vinden als jouw vader en/of moeder mee komt sporten. Samen met en tegen elkaar sporten tijdens
deze leuke sportdag.
Datum: donderdag 25 oktober
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Waar: Sporthal Hoograven
Toegang: Gratis
Meenemen: Sportkleding en je vader en/of moeder "
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Wist u dat?
Zondag a.s. van 10 uur tot 16 uur een grote kinderboekenruilactie is op het centraal station? Ieder kind mag een
gelezen boek omruilen voor een nieuw exemplaar. Ook staat er een voorleescoupe waar verschillende
kinderboekenauteurs verhalen voorlezen.
Er in de herfstvakantie leuke jeugdtheatervoorstellingen zijn in diverse theaters in de omgeving?
www.herfststukjes.nl
Wij van SPO Utrecht voor de dag van de leraar een prachtige 3D printer hebben gekregen? We gaan met elkaar
bekijken hoe we deze kunnen inzetten op school.
…….We hard aftellen met juf Barbara…..tot haar kindje wordt geboren. Het kan niet lang meer duren!

Een zonnig weekend en tot maandag!
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