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Veel Sterkte 
Begin deze week ontvingen we het droevige bericht dat mevrouw Laghmari , moeder van Ayoub 
uit groep 6, is overleden. We wensen meneer Laghmari en de kinderen veel sterkte voor nu en in 
de toekomst. 
 

Staking in het onderwijs 
Het team van de Ariënsschool vindt het belangrijk om nogmaals hun zorgen voor de toekomst van 
het onderwijs aan onze kinderen bij de politiek in Den Haag onder de aandacht te brengen. 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zullen onze leerkrachten dan ook op donderdag 5 oktober 
een dag gaan staken. Dit betekent dat de school op deze dag  gesloten zal zijn. Wij danken u 
alvast voor uw begrip. 
 

Ouderraad 
Afgelopen dinsdag zijn een aantal enthousiaste moeders  
bij elkaar geweest. Ze hebben met elkaar gesproken 
over de verschillende taken van de ouderraad: Welke 
ideeën zijn er en voor welke activiteiten willen de 
moeders  ingezet worden.  
Zo leveren ze met elkaar een positieve bijdrage aan de 
gang van zaken op school. 
Volgende keer zal zijn op dinsdagavond 7 november van 
19.00 tot 20.00. U bent natuurlijk ook van harte welkom 

om u samen met deze moeders extra in te zetten voor onze school. 
 

Kinderboekenweek 
Vanaf woensdag 4 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van 
2017 is: Griezelen. Tijdens deze week is extra aandacht voor lezen door 
middel van diverse activiteiten. Hiermee wordt ingezet op het vergroten 
van het leesplezier van de kinderen. 
Lezen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Iedere dag 15 
minuten thuis (voor)lezen zorgt ervoor dat een kind een grotere 
woordenschat krijgt en begrijpend lezen gemakkelijker gaat. Natuurlijk is 
het dan wel belangrijk dat uw kind een leuk boek heeft.  
 

Koffieochtend 
Donderdag, 12 oktober, zal de koffieochtend in het teken staan van de Kinderboekenweek.  
Een medewerker van de bibliotheek zal u meer vertellen over het belang van (voor)lezen en het 
praten met uw kind over boeken. Daarbij zal het zeker ook gaan over hoe u dit kunt doen met uw 
kind. Verder zullen kinderen uit verschillende groepen laten zien waar ze in de klas aan gewerkt 
hebben tijdens de Kinderboekenweek. 
U bent natuurlijk van harte welkom. We starten om ±8.45. 
 

Schoolzwemmen 
Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen goed leren zwemmen. Helaas bieden wij m.i.v. dit 
schooljaar toch geen schoolzwemmen meer aan. De leerkrachten kunnen onvoldoende de 
veiligheid van uw kinderen waarborgen tijdens en rondom de zwemlessen. Heeft u hierover nog 
vragen, dan kunt u terecht bij de directeur van de school, juf Petra Visseren. 



 

 

 

Even voorstellen …  
Misschien heeft u ze al gezien tijdens de koffieochtend, in de gang of op het schoolplein. Onze 
nieuwe collega’s stellen zich graag nog aan u voor. 

  

Mijn naam is Lisa Uyttendaele. Ik ben 26 jaar en sta al twee jaar voor de klas.  
Ik ben opgegroeid in Den Haag, maar woon nu met veel plezier in Utrecht. In 
mijn vrije tijd begeleid ik jeugdkampen en zoek ik de gezelligheid op bij 
vrienden en familie. Ook houd ik erg van reizen. Zo heb ik tijdens mijn studie 
drie maanden stagegelopen in Zuid – Afrika. 
Vanaf mijn twaalfde wist ik al dat ik met kinderen wilde werken. Ik houd van de 
eerlijke, open en leergierige houding van kinderen. Hun ontwikkeling verbaast 

mij nog elke dag. Lesgeven is mijn passie, omdat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan 
de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs vind ik het belangrijk dat er 
zowel aandacht aan de groep als aan het individu wordt besteed. Elk kind moet gezien worden en 
de mogelijkheid krijgen zijn talenten te ontwikkelen. Een zelfstandig, sociaal, wijs en gelukkig kind 
dat zich thuis voelt op school is dan ook mijn streven. 
Momenteel werk ik samen met juf Aike en juf Naïma in Sneeuwwitje. Wanneer juf Aike met 
zwangerschapsverlof gaat, zal ik haar dagen overnemen. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop 
dat we er samen iets moois van kunnen maken! 
Ik beantwoord graag uw eventuele vragen en ben altijd in voor een praatje op het schoolplein of in 
de wandelgangen! 
 
Mijn naam is Esther Strengholt. Ik ben 24 jaar en de nieuwe juf bij de 
kleutergroep: Roodkapje. Hier werk ik samen met juf Joyce en juf Naïma.  
Ik woon en werk nu 3 jaar met veel plezier in Utrecht. Kinderen helpen leren en 
groeien vind ik het leukste aan mijn werk.  
Na mijn werk zit ik graag op de bank met een kop thee, chocola en een goed 
boek. ‘s Avonds eten doe ik het liefst gezellig samen met vrienden. Ik reis 
heel graag. Van 154km wandelen in Schotland tot backpacken in Azië, ik ben nog 
lang niet uitgekeken! 
 

Mijn naam is Iris van Dongen. Ik ben 23 jaar en woon in Houten. Twee jaar 
geleden heb ik de Pabo afgerond en afgelopen schooljaar heb ik als 
onderwijsassistent gewerkt. Aankomend schooljaar zult u mij tot aan de 
kerstvakantie regelmatig tegenkomen op de Ariënsschool. Ik zal van maandag 
t/m donderdag samen met juf Merel in groep 3 staan en 
daarnaast ondersteunende werkzaamheden verrichten in groep 4. Ik ben met 
ontzettend veel zin aan de slag gegaan en kijk uit naar een leuk en leerzaam 
schooljaar! 

 
Helaas mist u hier Annette Wouters. Zij is na de vakantie wel kort gestart in groep 6 naast juf 
Birgit, maar heeft besloten om te gaan werken op een andere school. Juf Shanna Chaitram, een 
ervaren leerkracht, zal vanaf de herfstvakantie samen met juf Birgit, les gaan geven in groep 6. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen zo op een positieve en prettige manier dit 
schooljaar kunnen vervolgen. 
 

Studenten schooljaar 2017-2018 
De Ariënsschool is een academische opleidingsschool. Dit betekent we continu onderzoeken hoe 
onze leerlingen het beste kunnen leren. Daarbij zetten we ook de studenten, die wij opleiden tot 
leerkrachten, in. Misschien heeft u inmiddels al kennis met ze gemaakt: Juf Afke in groep 7 en  juf 
Marloes in groep 8. Ook zij stellen zich graag aan u voor. 



 

 

Mijn naam is Afke Popma en vanaf dit schooljaar ben ik stagiaire in groep 7. 
Het is mijn laatste studiejaar, dus ik zal veel voor de klas staan met meester 
Mohammed en juf Christine.  
De afgelopen weken heb ik al kennis gemaakt met de groep. Het lijkt mij heel 
gezellig om op de Ariënsschool samen met deze kinderen te gaan werken! 
Ik woon in de buurt van school, dus u kunt me ook tegenkomen bij de supermarkt 
of bibliotheek. Mijn hobby’s zijn reizen en met familie en vrienden afspreken. Ook 

houd ik erg van lekker eten met leuk gezelschap. 
Als u me verder nog iets wilt vragen, mag u me altijd even aanspreken. Tot ziens op school of in 
de buurt!  

Mijn naam is Marloes van Weeghel. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in 
Utrecht.  
Momenteel ben ik derdejaars studente aan de ALPO (Academische 
PABO). Dit houdt in dat ik naast de PABO (lerarenopleiding) ook 
onderwijswetenschappen studeer aan de Universiteit Utrecht.  
Ik zal het hele schooljaar op woensdag en donderdag aanwezig zijn op de 
Ariënsschool en ik kijk hier erg naar uit! Het eerste halfjaar sta ik in groep 8 
en zal ik begeleid worden door Matthijs. Ik heb al een aantal stagedagen achter de rug en ik kijk 
uit naar de vele dagen die nog zullen volgen! Het tweede halfjaar zal ik te vinden zijn in één van 
de onderbouwgroepen. Op woensdag zal ik in de klas zijn en lessen verzorgen en op donderdag 
wissel ik dit af met het uitvoeren van onderzoek. 
Als u vragen hebt kunt u mij altijd aanspreken. Tot ziens in de school! 
 
 

 Belangrijke data  

 

Woe 4 oktober Start Kinderboekenweek 

Do 5 oktober Alle kinderen vrij i.v.m. staking 

Vr 6 oktober Brede School Voetbaltoernooi 
groep 6-7-8 

Do 12 oktober Koffieochtend – Afsluiting 
Kinderboekenweek 

 
 
 

Wijksportaanbod - Start streetsports in Hoograven. 
Vanaf dinsdag 12 september start streetsports weer op verschillende plekken in Hoograven. 
Ben jij tussen 6 en 12 jaar en vind je het leuk om buiten te sporten? Kom dan langs bij 
streetsports. Samen met de buurtsportcoach speel je verschillende spellen en probeer je 
verschillende sporten uit. De activiteit is helemaal gratis! 

 

 
 

 

Dag Locatie Tijd 

Dinsdag Cruyff Court, 
Kastelenplantsoen 

15.00 uur – 16.00 uur 

Dinsdag Ridderplantsoen (bij de 
Ridderlaan) 

16.15 uur – 17.15 uur 



 

 

 

 
Wijksportaanbod - Start meidensport Hoograven 
Vanaf vrijdag 22 september start Meidensport in Hoograven. 
Meiden in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar kunnen tijdens meidensport 
kennis maken met verschillende sporten en spelvormen.  
Meidensport zal het gehele schooljaar plaatsvinden in de gymzaal 
in de wijk. In de herfstvakantie worden er meidenevents 
georganiseerd. 
 

Voor wie? Meiden van 8 t/m 12 jaar 
Wanneer? Elke vrijdagmiddag (m.u.v. vakanties) 
Tijd: 15.00 uur – 16.30 uur 
Waar? Gymzaal Duurstedelaan 
Kosten? 1,50 per keer 
 

Vergeet niet je gymkleding en je binnen schoenen! 
Wil je meer informatie over meidensport? Neem dan contact op 
met Angelique Rozeboom, buurtsportcoach Harten voor Sport. 
T: 06-28247090 E: angelique@hartenvoorsport.nl 
 

Sportaanbod – Utrecht Cangeroes 
Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Afgelopen weken hebben jullie/heeft uw kind basketbal clinic's op school gehad van een trainer 
van de Utrecht Cangeroes. Zowel de trainer als de kinderen waren enthousiast. Mocht uw kind 
vaker willen basketballen dan zijn er binnen Utrecht Cangeroes de volgende mogelijkheden: 

Basketball'sCool 
Bij de Basketball'sCool trainen kinderen van 6 t/m 12 jaar. Iedereen is altijd welkom, ook als je 
nog geen basketbalervaring hebt. Op vrijdag middag hebben we zelfs een aparte meiden groep 
die training krijgen van speelsters uit dames 1!  

De eerste keer is altijd gratis! Na deze proeftraining, kun je doorgaan door een strippenkaart aan 
te schaffen, deze kost €30 voor tien keer. Een strippenkaart kan je kopen bij de trainer. Hieronder 
staan allen dagen, tijden en locaties waarop er basketball'sCool lessen gegeven worden.  

 Donderdag 17:30 - 18:30 uur in Sporthal Nieuw Welgelegen - (vanaf donderdag 5 
oktober) 

 Vrijdag 16.30 – 17.30 uur in Sporthal Lunetten (girls only)  
 Zaterdag 9:45 - 10:45 uur in Sporthal Lunetten  

Je kan dus gewoon langskomen en hoeft je niet aan te melden. Mocht je toch meer willen weten, 
mail dan naar jeugd@cangeroes.nl 
 

Wedstrijden spelen? 
De meeste kinderen starten met basketballen bij de Basketball'sCool en gaan daarna als ze dat 
willen naar een wedstrijdteam. Wil je direct wedstrijden spelen stuur dan een mailtje 
naar jeugd@cangeroes.nl voor meer informatie. 
 

Wallabies 
Ook voor kinderen tussen de 3,5 en 6 jaar oud hebben wij basketbal aanbod. Elke zaterdag wordt 
er van 9:00-9:45 in Sporthal Lunetten lesgegeven voor deze leeftijd. Kosten hiervoor zijn ook 
€30 voor 10 lessen. De eerste proefles is gratis! Meer informatie nodig? Mail jeugd@cangeroes.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bas Theeuwen 
Utrecht Cangeroes 
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Telefoon 062344671



 

 

 
 


