
 
 
 
 

Mededelingen 1  Schooljaar 2018-2019  
30 Augustus 2018 

Belangrijke data: 
3 september: start schooljaar 2018-2019 
10 september: start thema Milieu 
Week van 17 september: gespreksweek (startgesprek) 
3 oktober: start Kinderboekenweek 
4 oktober: Boekenbal 
5 oktober: studiedag; alle leerlingen vrij 
10 t/m 12 oktober: kamp niveaugroep 7 en 8 
17 oktober: algemene ouderavond 
22 t/m 26 oktober: Herfstvakantie 
 
In deze mededelingen: 

 Welkom 

 De eerste schooldag 

 Gymlessen 

 Start van de lessen 

 iPad 

 Contactgegevens 

 Nieuwe leerkrachten 

 Pauze (tijden en eten/drinken) 

 Traktaties 

 Etui 
 
 
 
Welkom 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad! 
Maandag 3 september kijken wij er naar uit al onze leerlingen te ontmoeten. Er zullen 274 leerlingen  
maandag starten bij ons op school. We hebben inmiddels 12 groepen, waarvan er 3 naar de 
Hasselbraam zullen gaan. 
Zoals eerder al met u gecommuniceerd is,  heeft het tot stand komen van deze situatie veel voeten in 
de aarde gehad. Desondanks zijn wij tevreden met de oplossing die wij nu hebben. Wij hebben er veel 
zin in om er weer een mooi jaar van te maken.  
 
 
De eerste schooldag  
A.s. maandag is het zover, dan openen wij de deuren voor het 4e jaar!  



De leerlingen die met de bus naar de Hasselbraam gaan zullen om 08:15 uur vertrekken vanaf het 
opstappunt tegenover de Buurtschuur. De school zal ook om 08:15 uur open gaan. De lestijden blijven 
gelijk, start 08:30 uur en einde 14:00 uur. 
U heeft op de Meet en Greet dag al gezien waar de groepen van de kinderen zijn, maar voor de 
volledigheid hieronder een overzicht:  
Niveaugroep 1-2a in de middenruimte (voorheen speellokaal) aan de voorkant van de school 
Niveaugroep 1-2b, c en d op de begane grond aan de achterzijde van de school  
Niveaugroep 2-3 in de middenruimte (voorheen speellokaal) aan de voorkant van de school  
Niveaugroep 3-4a en b, 4-5a en b op de 1e verdieping.  
Voor de 1e verdieping zullen de leerlingen via de houten trap, direct bij de ingang, naar boven gaan.  
 
Om de effectieve leertijd goed te benutten, stoppen de lessen om 14.00 uur. Dan zullen de kinderen 
zich klaar maken om naar huis of de BSO te gaan. Dat betekent dus dat zij niet exact om 14.00 buiten 
kunnen staan. De kinderen zullen via de hoofdingang van de school of via de deur van de gymzaal 
naar buiten komen. De verdeling is dat de niveaugroepen 1-2 en 2-3 met de juffen via de deur van de 
gymzaal naar buiten gaan. De kinderen van de andere groepen komen via de hoofdingang naar 
buiten. 
Zodra de juf de ouder(s) of opa, oma, tante, oom enz. heeft gezien, zal zij het kind laten gaan. Om 
overzicht te bewaren vragen wij u om 14.00 uur zoveel mogelijk achter op het schoolplein te gaan 
staan. In de wirwar van mensen is het anders soms moeilijk te zien of het kind wel met de juiste 
persoon meegaat!  
Op de eerste dag kunt u zien op welke plek de groepen gaan staan om afscheid van de juf/meester te 
nemen.  
De kinderen die naar de locatie van de Hasselbraam gaan komen rond 14.15 uur aan op de 
opstapplaats.  De ouders van deze kinderen hebben een aparte mail ontvangen met alle afspraken.  
 
Gymlessen  
Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen op het hoofdgebouw gym van meester Bjorn en ook van 
juf Maxime. Op de locatie Hasselbraam krijgen de kinderen op dinsdag en vrijdag van juf Maxime les.  
 
Sterrenschool Het Universum: 
Maandag (meester Bjorn en juf Maxime) 
08:45-09:30  groep Pluto A en C (niveaugroepen  1-2 A en C) 
09:30-10:15  groep Pluto B en D (niveaugroepen 1-2 B en D) 
10:15-11:00  groep Mercurius (niveaugroep 2-3) 
12:00-13:00  groepen Mars en Venus (niveaugroepen 3-4) 
13:00-14:00   groepen Aarde en Neptunus (niveaugroepen 4-5) 
 
Vrijdag (meester Bjorn) 
08:30-09:05  Pluto A of C (wisselt om de week) 
09:05-09:40  Pluto B of D (wisselt om de week) 
10:00-10:45  groep Mercurius 
10:45-11:30  groep Mars 
11:30-12:15  groep Venus 
12:30-13:15  groep Aarde 
13:15-14:00   groep Neptunus 
 
Hasselbraam: 
Dinsdag (juf Maxime) 
09:20-10:10  groep Jupiter 
10:20-11:10  groep Saturnus 
11:10-12:00  groep Uranus 



 
Vrijdag (juf Maxime) 
11:10-12:00  groep Jupiter 
12:00-12:50  groep Saturnus 
12:50-13:40  groep Uranus   
 
Wanneer de kleuters starten met de gymles kunnen de kinderen zich bij binnenkomst omkleden in 
de kring. Mocht u daarbij willen helpen, graag.  
Voor alle kinderen is het van belang dat zij goede gymschoenen dragen, geen balletschoentjes maar 
schoenen met een rubberen zool om uitglijden te voorkomen. Voor de kleuters is het handig om 
gymschoenen met klittenband aan te schaffen. Wilt u deze voorzien van naam en in de 
desbetreffende bak stoppen bij de ingang van het lokaal? De schoenen kunnen op school blijven. De 
gymkleding, een korte broek en T-shirt, kunnen in een tas aan de kapstok worden gehangen.   
  
Na de gym is het fijn om je even op te frissen, dus een handdoek is gewenst. Mocht het gebeuren dat 
iemand zijn of haar gymspullen is vergeten, dat kan natuurlijk een keer gebeuren, krijgen de kinderen 
een setje kleding van de school te leen. Dit wordt na de gymles mee naar huis gegeven met de vraag 
of u de kleding even wilt wassen en weer mee naar school wilt geven.  
Het rooster van de gym kan in het schooljaar veranderen doordat de groepssamenstelling verandert i.v.m. 
nieuwe leerlingen die het komende schooljaar in kunnen instromen of  doordat de locatie van de 
Hasselbraam wordt opgeheven.  
 
Start van de lessen 
Iedere dag starten wij met de les om 8.30 uur. Wij willen graag op tijd beginnen om de effectiviteit 
van de lessen te waarborgen. Om dit voor iedereen makkelijker te maken hebben wij een agenda bij 
de ingang van de klas neergelegd waarin u kunt opschrijven of uw kind eerder wordt opgehaald, naar 
de huisarts, tandarts e.d. moet of door wie uw kind wordt opgehaald of andere zaken die van belang 
zijn. Op deze manier is de leerkracht op de hoogte en kan hij/zij er rekening mee houden en hoeft u 
niet in een eventuele rij te wachten om dit te melden aan de leerkracht.  
Mochten er zaken zijn die u liever even mondeling bespreekt dan kunt u dit uiteraard bij de 
leerkracht melden. Voor vragen die langer de tijd nodig hebben kunt u altijd een afspraak maken.  
In de kleutergroep is er op dinsdag, woensdag en vrijdag een inloop. Op de tafel liggen voor de 
kinderen ontwikkelingsmaterialen klaar. U wordt van harte uitgenodigd om samen met uw kind even 
met het materiaal te spelen. Om 08.45 uur wordt er gestart met de lesdag. Het is wel de bedoeling 
dat kinderen ook op die dagen om 8.30 uur aanwezig zijn!  
 
iPad 
Volgende week krijgen alle nieuwe leerlingen een brief en contract over de huurkoop mogelijkheid 
van de iPad mee. Zodra het contract retour is zal er aan de leerling een iPad verstrekt worden. De 
iPads worden verstrekt in de komende week. Aangezien het een grote groep leerlingen betreft is er 
voor gekozen om te starten vanaf groep 7-8, zodat zij zo snel mogelijk aan de gang kunnen. We 
streven er naar om alles volgende week afgerond te hebben.  
U dient zelf te zorgen voor een koptelefoon en een beschermhoesje. De iPad is geheel ingericht door 
de school en voorzien van een hardcover. 
 
digiDuif en contactgegevens 
Vandaag is er aan alle nieuwe ouders een activeringsbrief verstuurd voor digiDuif. Het verzoek is om 
deze app zsm te installeren. 
 
Mocht u verhuisd zijn en/of veranderen van telefoonnummer/noodnummer, wilt u dit dan aan Marian 
van de administratie doorgeven? U kunt dit mondeling doen, maar ook per email: 
administratie@universum.asg.nl 

mailto:administratie@universum.asg.nl


Nieuwe leerkrachten 
A.s. maandag starten er nieuwe leerkrachten, onderwijsassistentes, een vakleerkracht gym bij ons. 
Ook dit jaar is het team weer aardig uitgebreid! Hieronder vindt u een overzicht van ons team: 

    
  Naam Teamlid werkdagen 

  groep     

Leerkrachten:       

1/2 a Pluto A Jolanda de Bruijn ma-vr 

1/2 b Pluto B Karla Finkers 
ma-di, do-
vr 

    Trijntje Westerberg wo 

1/2 c Pluto C Leidy van der Zee wo-vr 

    Liselotte Veenhoven ma-di 

1/2 d Pluto D Miranda de Valk ma-vr 

2/3 Mercurius Ingeborg van der Burg 
ma-di, do-
vr 

    Lindsey Harm wo 

3/4 a Mars Corina Oude Voshaar ma-vr 

3/4 b Venus Monique Koers ma-vr 

4/5 a Aarde Sietske Jongerius ma-do 

    Angela Bakker vr 

4/5 b Neptunus Karin Bootsma ma-vr 

5/6 Uranus 
Anne-Charlotte 
Lansmig ma-do 

    Lianne Weistra vr 

6/7 Saturnus Sonja Schop ma-vr 

7/8 Jupiter Gerard van de Weg ma-vr 

Overig:       

Directie   Yvonne Penne ma-do 

IB   Marcelien Unema ma-di, do 

    Lianne Weistra di-do 

OA   Lindsey Harm 
ma-di, do-
vr 

    Jessica Reitz ma-wo 

    Angela Bakker ma-do 

    Trijntje Westerberg ma-di 

Vakleerkrachten 
gym   Bjorn Verheul ma en vr 

    Maxime Gelsing di-do 

Administratie   Marian van de Berg ma-di, do 

        

 
Helaas heeft juf Jolanda in de zomervakantie een beenbreuk opgelopen. Zij wordt de komende periode 
in de klas ondersteund door één van onze collega’s. 
 
Pauze 
De kinderen hebben per dag twee keer een pauze. Een korte pauze, rond 10.00 uur en een lunchpauze 
tussen 12.00 en 12.30 uur. Hiervoor kunt u een pauze hapje en lunchpakket meegeven:  
Wij promoten als school gezonde voeding! 

 
Bij een tien uurtje kunt u denken aan: water, (gedroogd) fruit  of groente zoals b.v. komkommer, paprika, 
tomaatjes, olijven.  



Alleen op vrijdag mogen de kinderen wel een stukje ontbijtkoek of evergreen o.i.d. meenemen. 
Chocolade koeken e.d. worden weer meegegeven naar huis.  
 
Voor wat betreft de lunch…. deze kan bestaan uit brood (het liefst bruin/volkoren) en/of crackers met 
beleg (naar keuze, geen hagelslag i.v.m. knoeien ), fruit en/of groente en een pakje drinken (zonder 
toevoegingen) of melk of karnemelk. Geen croissantjes of worstenbroodjes e.d. 

 
Traktaties 
Ook hiervoor geldt dat traktaties niet uit koek, snoep, chips of cake mag 
bestaan. Dit wordt aan het einde van de dag weer mee naar huis 
gegeven. Wij begrijpen dat het best wel even zoeken is naar een leuke, 
gezonde traktatie. In de nieuwsbrief zullen wij regelmatig tips geven 
voor gezonde traktaties.  
Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Wij vragen u wel om 
het klein te houden, b.v. een doosje rozijntjes, een zakje druiven of een 
stokje met fruit.  Voordat uw kind jarig is, is het de bedoeling dat u met 
de leerkracht overlegt waar uw kind op gaat trakteren. Wilt u ook de 
leerkracht iets geven? Dan vragen wij u ook om dit een gezonde traktatie te laten zijn.  
 
 
 
Eigen etui 
De kinderen (groep 3 t/m 8 ) krijgen van school potloden, gum, een pen e.d. Zij dienen wel een eigen etui 
van thuis meenemen, het liefst een platte etui omdat dit ruimte scheelt in de eigen la. Er wordt 
geschreven met potlood en pen die wij als school zullen verstrekken. Dus geen gekleurde pennen of 
potloden met bolletjes e.d. erop.  
 
 
Allemaal een fijn schooljaar gewenst! 
 
 
 

 
 

 


