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Schoolnieuws
Beste mensen,
De laatste periode van het schooljaar is gestart. Het is de tijd van schoolreisjes,
avondvierdaagse, sportdagen en natuurlijk het oefenen van de afscheidsmusical groep 8.
Een leuke maar ook intensieve tijd. Ook in de privesfeer is het vaak een tijd voor feestjes,
buitenactiviteiten en iets later naar bed. Om het jaar goed af te ronden dragen we er met
elkaar zorg voor dat de rust in de school aanwezig blijft. De toetsronde van juni vraagt dit ook.
Zorg ervoor dat uw kind na het weekend lekker uitgerust weer op school komt.
Op de achtergrond zijn we als team al volop bezig met het voorbereiden van het nieuwe
schooljaar. Over de groepsindeling 2018-2019 zal ik u binnenkort via de mail inlichten.
De hoeveelheid stepjes en fietsjes onder de trap groeit iedere week. De stepjes mogen hier blijven maar we
kunnen niet toestaan dat er fietsjes worden geparkeerd. Fietsen, hoe klein ook, moeten met slot buiten het hek.
We kijken terug op een fantastische dag in het Archeon voor groep 3 t/m 8. Wat een gezellige en toch leerzame
dag. Dank OR voor het organiseren! Er zijn al vele foto’s gedeeld via de Parro app van de klassen. In juli gaat de
OB nog op schoolreis naar het Vogelnest. De informatie volgt binnenkort……
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Vooruitlopend op het nieuwe jaar deel ik op verzoek alvast de schoolvakanties 2018-2019;
Herfstvakantie 20 oktober- 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december- 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari- 3 maart 2019
Meivakantie 22 april- zondag 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli 2019- 1 september 2019

Komende week veel wandelplezier voor velen bij de avondvierdaagse!!
Hartelijke groet, Sylvia Tigchelhoff

De sportdagen komen er weer aan!
Het is al jarenlang zo dat juni de maand van de sportdagen is……
Samen met de vrijwilligers van de sportverenigingen, de mensen van het Wijksportteam en andere sportfanaten
maken we er weer mooie dagen van.
Samen sporten, samen werken, samen overleggen, samen winnen en samen verliezen en zeker niet minder
belangrijk samen plezier maken zijn de ‘skills’ waar het deze dagen allemaal omdraait.
Voor het begeleiden van de groepjes/teams kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Dan zorg ik weer
voor de koffie en de theeJ
Wie de kinderen willen komen aanmoedigen , kan dat op de volgende momenten:
Dinsdag 5 juni, alle kinderen van groep 3, 3-4, 4 en 5
Dinsdag 12 juni, groep 6
Woensdag 13 juni, alle kinderen van groep 1 en 2
Maandag 18 juni , groep 6-7
Dinsdag 19 juni, de groepen 7-8 en 8
Zoals gebruikelijk vinden alle sport en spel activiteiten plaats op de sportvelden aan de Verlengde Hoogravense
weg bij de Bouwspeeltuin. We starten elke dag tussen 9.00 en 9.15 uur en vertrekken weer naar de scholen om
ongeveer 12.00 uur.
Willen jullie er voor zorgen dat de kinderen deze dagen goede sportschoenen bij zich hebben ?
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De groepen 3, 3-4, 4 en 5 horen van de groepsleerkrachten welke kleur het shirt moet zijn dat ze deze dag nodig
hebben. Een mooi moment om een begin te maken met samen overleggen en samen werken, zodat alle kinderen
een shirt in de goede kleur aan zullen hebben. De groep 6 t/m 8 dragen een Hoge Raven shirt.
Laten we met elkaar duimen voor droog en zonnig weer!
Juf Loes

De Vreedzame school; We zijn allemaal anders
Na de meivakantie zijn met het laatste blok van de Vreedzame school begonnen, blok 6 ‘ .We zijn allemaal
anders’. In dit blok gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen
leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd,
sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook
overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de
samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren
naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze
manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als
vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd, want anders zijn mag.

Vanuit de MR
Afgelopen dinsdag was er weer een MR-vergadering, deze keer in de volledige nieuwe samenstelling (zie foto).
Gymjuf Loes is ons komen versterken! Violette zal einde van het schooljaar de MR verlaten. Daarna is de MR weer
drie ouders en drie leerkrachten sterk.'
Er is door de schoolleiding hard gewerkt aan het zogenaamde formatieplan. Hierin wordt voornamelijk het
personele en financiële plan voor volgend schooljaar beschreven.
We hebben ons samen met Sylvia gebogen over de lastige puzzel m.b.t. het aantal (mix)klassen. In juni is het plan
definitief en zal de schoolleiding alle ouders informeren over de nieuwe klassenindeling van volgend schooljaar.
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Verslag van de presentatie van de Vreedzame Kinderraad.
Op woensdagochtend 25 april was het dan zover: de Vreedzame Kinderraad presenteerde
op de Blauwe Aventurijn hun tijdschrift tegen roken. Dat hadden deze kinderen
gezamenlijk bedacht om dit schooljaar aandacht aan te geven.
De Vreedzame Kinderraad, bestaande uit 10 kinderen uit de groepen 7 van de
Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, de Da Costaschool, De Hoge Raven en de Sint Jan de
Doperschool boden de heer Tim Schipper, gemeenteraadslid, het eerste exemplaar van het
tijdschrift “Rook off” aan. Mét een ingelijste poster, die u ook op pagina 5 van het tijdschrift
kan vinden. Het tijdschrift wordt de komende tijd huis aan huis verspreid in de wijk
Hoograven.
Voor deze bijeenkomst waren alle kinderen van groep 7 van de 5 scholen uitgenodigd. Deze
kinderen hadden per klas ook een bijdrage geleverd voor het tijdschrift. Daarnaast waren
de ouders van de kinderen van de Vreedzame Kinderraad welkom, naast een aantal
personen die de Vreedzame Kinderraad geholpen hebben met het tijdschrift.
Tijdens de bijeenkomst was er een informatieve quiz over het roken. Of eigenlijk tegen het
roken. De heer Marco Looije van de Jellekliniek had allerlei vragen voorde quiz bedacht.
Over wat fabrikanten allemaal nog meer in sigaretten stoppen om het roken nog
aantrekkelijker te maken. Is dat nu waar of niet waar? Iedereen die aanwezig was mocht
mee doen. Uiteindelijk werd Tasnim van de Ariënsschool de winnares.
Samen met de kinderen van de Vreedzame Kinderraad hoop ik dat achter veel ramen in
Hoograven de poster tegen roken wordt opgehangen.
Dank jullie wel voor jullie inzet, Benjamin, Binc, Fleur, Lina, Loubna, Mohamed, Nidaedin,
Tasnim, Tom en Quinn van de Vreedzame Kinderraad! Bedankt voor de hulp, ouders van de
Vreedzame Ouderraad!
Het tijdschrift tegen roken is mede tot stand gekomen met middelen uit het
initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.
Met vriendelijke groet,
Rob Peters , Brede School coördinator Hoograven
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