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Gouden weken

Inhoud

De kop is eraf en een goed begin is het halve werk. Dit
geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een
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verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken
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van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor
het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas.
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Wij noemen deze weken de Gouden weken. Het zijn de
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belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede
basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze
weken goud waard! Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het
jaar. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Dus
krijgt u met regelmaat verhalen over spelletjes in de klas? Dat kan kloppen: juist deze periode worden er
veel activiteiten gedaan die bedoeld zijn ter bevordering van de groepsvorming.
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Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de
Kinderboekenweek: Reis mee! De commissie van de KBW heeft
een mooi programma samengesteld om aandacht te besteden
aan dit thema: zo gaan de oudere groepen voorlezen bij de
jongere groepen, is er een ansichtkaartenactie en een
zeepkistenrace. Ook is er dit jaar weer een KBW-lied van
kinderen voor kinderen.
Alvast leuk om te noteren: Op woensdag 9 oktober is er direct
na schooltijd (12:30 uur) een boekenmarkt in het aquarium/ de gang. De kinderen mogen zelf een kleedje
en boeken meenemen. Alle boeken kosten €0,20. Kinderen mogen maximaal €2,00 meenemen (dus 10x
€0,20) om boeken te kopen. Ze bewaren dit, als het mee naar school gaat, in een portemonnee in hun tas
op de gang. De boekenmarkt duurt tot maximaal 13:30 uur.

>> Bonnetjesspaaractie tijdens de Kinderboekenweek >> zie blz. 2 en 3
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10 oktober studiedag
Nog even een reminder: donderdag 10 oktober hebben we een studiedag. Ook het team van de Mikmak
is bij deze studiedag aanwezig en dus is er geen opvang beschikbaar die dag.

Fysiotherapie op basisschool OBS Tuindorp!
Kinderfysiotherapeut in opleiding Dymph Bruijnes zal zich vanaf oktober 2019 inzetten voor de kinderen
van Basisschool OBS Tuindorp. Dymph zal elke woensdag aanwezig zijn op school om kinderen met een
hulpvraag één op één te begeleiden.
“Wanneer kinderen naar school gaan kan het soms opvallen dat ze met bepaalde vaardigheden achter
lopen of iets niet zo goed kunnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld knopen of ritsen dicht doen, kleuren,
knippen en schrijven. Maar denk ook aan hinkelen, springen, gooien of snel rennen. Voor de ontwikkeling
van het kind zijn deze vaardigheden van belang omdat ze hierdoor mogelijk niet goed mee kunnen komen
met bijvoorbeeld gymnastiek, een spelletje op het schoolplein of met schrijven in de klas. Soms valt je dit
als ouder zelf op, maar het kan ook zijn dat de juf of meester dit bij u aankaart. Kinderen hebben soms wat
extra oefening nodig en een kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen.”
Belangrijk om te weten is dat er voor kinderen 18 behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket
van uw zorgverzekeraar. Wanneer de leerkracht denkt dat uw kind hier baat bij kan hebben zal deze
contact met u opnemen. Heeft u zelf vragen of twijfels over het bewegen, de motorische ontwikkeling of
pijnklachten van uw kind? Bespreek dit met de leerkracht.

Verlof aanvragen
Als directie van de school is één van de taken om buitengewoon verlof te verlenen. In deze zijn wij niets
anders dan degene die er op toe moet zien dat de wet wordt nageleefd. We hebben ons te houden aan
de leerplichtwet en alleen in speciale gevallen mogen we toestemming geven om uw kind van school te
laten verzuimen. Alles over leerplicht kunt u vinden op de site van de gemeente Utrecht: leerplicht
Denkt u in aanmerking te komen voor verlof dan moet u daar toestemming voor vragen. Dat moet per
mail, zodat het opgeslagen kan worden in de administratie. Zo kunnen wij ons desgewenst
verantwoorden bij de leerplicht-ambtenaar. Zorg er dus altijd voor dat de reden voor het verlof helder in
de mail staat. Zonder geldige verlofreden kan en mag er geen toestemming verleend worden. Heeft u
twijfels of wilt u overleggen? Loop dan gerust even binnen!

Save The Date: 31 oktober
Noteer de datum in uw agenda als hij er nog niet in staat! Op 31 oktober organiseren Team, OR en MR
een boeiende ouderavond die u eigenlijk niet kunt missen.
De avond bestaat uit workshops waarbij u, net als vorig jaar, deel kunt nemen aan een workshop van uw
keuze. Binnenkort zullen wij de workshops bekend maken. Heeft u vorig jaar de denksleutels of de
mindset workshop gemist? Geen nood. Deze worden in ieder geval herhaald! Maar uiteraard zullen we er
ook een aantal nieuwe aan toevoegen. Nog voordat deze avond plaatsvindt ontvangt u de jaarstukken
van OR en MR en op deze ouderavond bent u in de gelegenheid om hier vragen over te stellen.

Ingezonden berichten
Bonnetjesspaaractie tijdens de Kinderboekenweek 2019
Omdat we regelmatig met een flink aantal Utrechtse scholen samenwerken om
kinderen in aanraking te laten komen met fijne boeken, willen we de scholen
vragen hun waardering voor ons assortiment, onze deskundigheid en service
met de ouders van hun leerlingen te delen. We zouden het leuk vinden als jullie,
bijvoorbeeld door flyers uit te delen van ons programma voor de Kinderboekenweek, ouders op ons
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bestaan attent te willen maken (voor zover ze dat nog niet zijn natuurlijk!) Daar stellen we natuurlijk graag
wat tegenover:
Bonnetjesspaaractie tijdens de Kinderboekenweek 2019
Scholen kunnen kassabonnen verzamelen van aankopen die ouders en kinderen doen tijdens de
Kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober 2019 in De Utrechtse Kinderboekwinkel en zo sparen voor
nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.









Ouders en kinderen die tijdens de Kinderboekenweek een boek kopen bij De Utrechtse
Kinderboekwinkel, leveren de kassabonnen op school in.
De school verzamelt de kassabonnen.
Na de Kinderboekenweek levert de school de verzamelde kassabonnen in bij De Utrechtse
Kinderboekwinkel.
Wij tellen de kassabonnen op en schrijven op naam van de school een waardebon uit t.w.v. 20% van het
totaalbedrag aan kassabonnen, te besteden aan kinderboeken.
De school mag t/m 20 december 2019 met de waardebon voor 20% van het totale kassabonnenbedrag
nieuwe kinderboeken in De Utrechtse Kinderboekwinkel komen uitzoeken.
De actie geldt alleen bij aankoop van boeken.
De actie geldt alleen voor consumentenaankopen in de winkel (zakelijke aankopen of aanschaf voor de
schoolbibliotheek tellen niet mee, net zo min als aankopen via onze webwinkel).
Het maximale bonbedrag per kassabon dat meetelt voor deze actie is
€ 150,Voor meer informatie over deze actie (of bij andere vragen),
mail naar: info@kinderboekwinkelutrecht.nl

Gezocht: vrijwilligers
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor Vereniging Tuindorps Belang?
Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers:
Secretaris bestuur Tuindorps Belang
De secretaris is het aanspreekpunt van de vereniging, behandelt
inkomende post (e-mails), houdt een actielijst bij naar aanleiding van de bestuursvergaderingen,
organiseert de algemene ledenvergadering en overige interne en externe communicatie namens de
vereniging. We vergaderen één keer per maand. De tijdsbesteding per maand is ongeveer 4 uur.
Bestuurslid leefbaarheid / duurzaamheid
Het bestuurslid zet zich in voor een leefbaar en duurzaam Tuindorp, door het organiseren van duurzame
evenementen zoals Repair Café, het steunen van duurzame initiatieven zoals Warm Tuindorp
(onafhankelijk) en Energieke Buren en door waar nodig onze stem te laten horen op bijv. gemeentelijk
niveau. We vergaderen één keer per maand. De tijdsbesteding per maand is ongeveer 4 uur.
Leden jeugdcommissie
Onze jeugdcommissie organiseert de jeugdactiviteiten van de vereniging. Commissieleden organiseren
ieder één of twee evenementen per jaar naar keuze, zoals Paaseieren zoeken & Levend Stratego,
Koningsdag, straattekenen, St. Maarten lampionnenoptocht of Sinterklaas
Redactieleden Tuindorp Leest
Vijf keer per jaar verschijnt ons huis-aan-huis wijkblad “Tuindorp Leest”. Voor de redactie zijn we op zoek
naar nieuwe, enthousiaste redactieleden: een redacteur en een fotograaf. Affiniteit met opmaak is een
pré.
Heb je interesse, of wil je meer weten, stuur dan een e-mail naar bestuur@tuindorpsbelang.nl
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