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Koningsspelenmarkt  
Het is al bijna zover … aanstaande vrijdag van 14.15 tot 17.30  is de 
Koningsspelenmarkt! 
Er zijn heerlijke lekkernijen en natuurlijk zullen er ook allerlei activiteiten te doen 
zijn, zoals een rommelmarkt, verschillende workshops en een springkussen. Met 
als super-afsluiting de trekking van de loterij en de bekendmaking van de 
winnaars van de kleurwedstrijd! 

Dankzij de enthousiaste inzet van ouders, kinderen, leerkrachten en onze sponsoren is dit 
allemaal mogelijk.  
 
Belangrijk:  
Om 14:15 kunnen kinderen van groep 1 t/m 4 in de klas opgehaald worden door hun ouders of 
verzorgers. Dit, in verband met de drukte op het plein. De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen onder 
begeleiding van de eigen leerkracht naar het plein. Daarna zijn alle leerkrachten druk met de 
organisatie van de Koningsspelenmarkt en bent u als ouder of verzorger verantwoordelijk voor uw 
eigen kind(eren). 
 
’s Ochtends beginnen alle klassen met een lekker en gezellig ontbijt, ter ere van deze feestelijke 
dag.  
 
IEP-eindtoets in groep 8 
Op dinsdag 17 april en woensdag 18 april zal in groep 8 de IEP toets afgenomen worden. 

 

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is samengesteld dat alle leerlingen worden 
uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP 
Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met 
makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Er is voor gezorgd dat uw kind zich volledig kan 
concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft dus niet met 
verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichtelijk!  
 
Ook is bij het maken van de IEP Eindtoets veel aandacht besteed aan de formulering van de 
opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal 
hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling 
is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.   
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van de groepsleerkrachten. 
 
 
Koffieochtend  
Een medewerker van de bibliotheek, Tineke van der Schaaf, zal u op 
donderdag 19 april meer vertellen over het belang van (voor)lezen en het 
praten met uw kind over boeken. Daarbij is de aandacht dit keer gericht op 
het voorlezen aan het jonge kind en hoe u dit kunt doen met uw kind. U 
bent natuurlijk van harte welkom. We starten om ±8.45. 
 
 



 

 

 

Twee nieuwe leerkrachten in de school tot de zomervakantie 
Misschien heeft u ze al gezien, maar tot de zomervakantie zullen meester Kristof en juf Marieke 
ons team versterken. Meester Kristof ziet u vooral in groep 4 en juf Marieke werkt inmiddels met 
veel plezier samen met de leerkrachten uit groep 7 en 8.  
 
Nieuws vanuit de Vreedzame Kinderraad 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over de Vreedzame Kinderraad. De kinderraad van dit 
schooljaar heeft besloten om een tijdschrift tegen roken te maken. 
Met dit tijdschrift willen de kinderen niet alleen laten zien dat roken ongezond is, maar ook dat zij 
en vele andere kinderen er vaak last van hebben als volwassenen in hun 
omgeving roken. 
De kinderraad heeft onderling afgesproken wie van hen welke bladzijde 
van het tijdschrift verzorgt. Zo is er met behulp van een ouder van de 
Vreedzame Ouderraad een interview gehouden bij “Trekpleister”, die 
onlangs gestopt is met de verkoop van sigaretten en andere rookwaren. 
Daarnaast hebben de kinderen uit groep 7 van de 5 scholen in de wijk; 
van de Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, de Da Costaschool, De Hoge 
Raven en de Sint Jan de Doperschool, een bijdrage geleverd aan het 
tijdschrift tegen roken. 
De Vreedzame Ouderraad heeft gezorgd voor een vormgever zodat het een mooi tijdschrift wordt. 
En een aanvraag uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht gedaan voor het drukken van 
het tijdschrift. Want de kinderen van de Vreedzame Kinderraad willen dat alle huishoudens in 
Hoograven het tijdschrift in de bus krijgen! 
Op woensdagochtend 25 april wordt het eerste exemplaar van het tijdschrift officieel aangeboden 
aan de heer T. Schippers, raadslid van de SP en woonachtig in Hoograven. Dat gebeurt in het 
bijzijn van alle 5 groepen 7, de kinderen van de Vreedzame Kinderraad en hun ouders, en de 
Vreedzame Ouderraad. 
Daarmee zit de taak voor de kinderen van de Vreedzame Kinderraad voor dit schooljaar er bijna 
op.  
Ik ben trots op hen, U ook? 
 

Met vriendelijke groet, Rob Peters, Brede School coördinator Hoograven 

Ouderbijdrage 
Inmiddels heeft de helft van de ouders de ouderbijdrage betaald voor schooljaar 2017-2018. Hier 
zijn wij heel blij mee! Deze week worden de ouders die nog geen ouderbijdrage hebben betaald 
persoonlijk door de leerkrachten benaderd. We hopen dat ouders, ondanks het feit dat het een 
vrijwillige ouderbijdrage is, dit willen betalen zodat we daarvan leuke activiteiten voor de kinderen 
kunnen blijven organiseren. 
Heeft u vragen over de wijze waarop de school de ouderbijdrage inzet en waarom de school deze 
bijdrage nodig heeft dan bent u van harte welkom. 

 Belangrijke data  
 

Do 19 april  Koffie-ochtend ‘voorlezen 
aan het jonge kind’ 

Vr 20 april van 14.15 tot 17.30 Koningsspelenmarkt 

Vr 27 april t/m vr 11 mei Meivakantie 

 


