
 
 
 
 

Nieuwsbrief   Schooljaar 2018-2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Nieuws vanuit directie: 
 
Afscheid Lianne en Marian: 
 
Donderdag 29 november nemen wij afscheid van Lianne en Marian.  Beiden hebben vanaf de start 
van Het Universum vol enthousiasme en met enorm veel energie meegebouwd aan de school.  Een 
nieuwe school opzetten is geen makkelijke, maar wel een hele leuke klus. Wij kunnen wel stellen dat 
we tropenjaren hebben beleefd met elkaar en dat zij samen een enorme bijdrage hebben geleverd 
aan de school zoals die er nu staat.  Hiervoor willen wij, het huidige team, hen enorm bedanken.   
Jullie stappen in een nieuw avontuur met een volle rugzak aan ervaringen en mooie herinneringen.  
Het gaat jullie goed, uit het oog maar zeker niet uit het hart!   
 
Lianne en Marian zijn beiden op donderdag aanwezig, maar willen geen afscheidsreceptie. Mocht u 
hen nog gedag komen zeggen, dan kunt u hen de hand komen schudden op de bovenverdieping.  
 

Opvolgster Lianne. 
Inmiddels hebben wij gesprekken gevoerd met 
kandidaten die gesolliciteerd hebben naar de functie 
van IB-er en leerkracht. Wij zijn blij dat wij iemand hebben kunnen vinden die de taken van Lianne over 
komt nemen. In de volgende nieuwsbrief stellen wij haar aan u voor.  Tot die tijd neemt Angela de 
groep van Uranus over op maandag en zal Anne Charlotte ook een aantal extra dagen komen werken. 
Wij zijn blij dat wij het op deze manier kunnen oplossen.  
 
Yvonne Penne. Directeur Het Universum. 

 De school in aanbouw, november 2015 

Marian neem de sleutels van het gebouw in 
ontvangst. Mei 2016 



Nieuws uit de groepen: 
 
Nieuws uit de kleuterbouw 

In de kleuterbouw zijn we de afgelopen weken veel bezig 
geweest met tellen en het koppelen van de cijfersymbolen 
aan aantallen. Tijdens het herfstthema hebben we veel geteld 
met de door de kinderen gevonden eikels en kastanjes.  
 
Dit thema leende zich ook prima voor een echte ontdekhoek. 
De kinderen hebben met vergrootglazen allerlei materiaal uit 
de natuur onderzocht. En natuurlijk hebben we 
herfstknutselwerkjes gemaakt die bij de natuur passen. 

 

 

 

Bij de groepen Pluto kwam bij de start van het project Woeste Willem langs. Hij had een brief in een 
fles waarmee een schat gezocht kon worden. De schat was het boek van Woeste Willem. Nu kon het 
thema Gouden Eeuw/Piraten van start gaan.  

 
 
 
  



Het thema Gouden Eeuw/Piraten is ook bij de kleuters in volle gang: 
 

 
 
En het thema Gouden Eeuw/Piraten gaat, via het boek Piet en de Piraten, naadloos over in het thema 
Sinterklaas. 
 

  
        Met dank aan de ouders die voor de 
        kleuters een prachtige stoomboot  
        hebben geknutseld.  
 
Nieuws uit groep Uranus 
 
Tiny Forest 
 

Afgelopen week hebben we 
een gastles gehad over het 
Tiny Forest dat aangelegd 
wordt in Nobelhorst. De 
kinderen hebben veel 
informatie gekregen over het 
bos. Wisten jullie dat er wel 
600 inheemse bomen 
worden geplant… dat een 
Tiny Forest ongeveer zo groot 
is als een tennisbaan… dat de 
bomen 80 cm hoog zijn als ze 
geplant worden… 
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Opening Tiny Forest 
Vandaag hebben wij met alle kinderen van Het Universum en de kinderen van De Verwondering het 
Tiny Forest aangelegd.  Het was een enorm feest en wij zijn heel nieuwsgierig hoe en hoe snel de 
bomen zullen groeien. Wij verheugen ons op de lessen in het buitenlokaal. Ook zijn er 6 fruitbomen 
geplant die door de crowdfundingcampagne zijn gedoneerd voor het Universum, door Johan Smits 
van stadsbomerij.   

 
www.stadsbomerij.nl 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
De vieze laarzen, na het bomen planten, werden ingeruild voor lekkere warme sloffen.  

 
 
 
  



Nieuws uit groep Mars 
 
Workshop de Vuilnismannen 
Tijdens de workshop van de Vuilnismannen hebben de kinderen heel 
hard geoefend voor het optreden waar we met z’n allen enorm van 
genoten hebben. Maar de Vuilnismannen hebben ons ook iets geleerd 
over afval tijdens de workshop in de ochtend. Het was een mooie 
afsluiting van het project milieu en kringloop en een goed begin van de 
muziekimpuls! 
 
 

 
 
 
 
 
Tekenjammen groepen Mercurius, Mars en Venus 
 
De kinderen hebben een workshop tekenjammen gedaan. Op de grond lag een heel groot vel 
tekenpapier. We hebben geluisterd naar een spannend verhaal over een schip uit de Gouden Eeuw. 
Daarna mochten de kinderen met houtskool gaan tekenen op het grote vel, daarbij werd er muziek 
gespeeld op een trekharmonica.  Nadat iedereen klaar was met tekenen, kwamen de kwasten en verf 
tevoorschijn en werd er fanatiek geschilderd. Na ruim een uur hadden de kinderen een prachtig 
kunstwerk gemaakt, passend bij het thema. Hieronder een paar impressies van deze workshop. 
Wij zijn nog opzoek naar ouders die voor ons een constructie willen bedenken om deze prachtige 
kunstwerken op te hangen, zodat iedereen ervan kan genieten.  Wie o wie helpt ons? U kunt zich 
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.  
 

             
 
 



               
 
 
 
Nieuws uit Neptunus en Aarde 

Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen! De groepen 4/5 hebben woensdag 7 november 

kerstbomen gezaagd! De kinderen kregen de opdracht om 4 of 5 houtjes met verschillende lengtes 

van een lange lat af te zagen. Deze latjes werden dan doorboord en daar ging een stokje doorheen. 

Als klap op de vuurpijl werd er ook nog een puntje gezaagd voor de top!  

Als Sinterklaas ons land weer heeft verlaten, dan gaan we ze nog verven en met glitter versieren.  

De resultaten mogen gezien worden!  

    

 

 
         
 

 

 

  



Nieuws uit de groep Jupiter 

Mijn kampverhaal 

We gingen op kamp met groep 7/8 de locatie vond ik 

echt leuk. We hadden een speeltuin voor de deur en een 

voetbalveld. We gingen woensdag zwemmen dat was 

echt leuk met de hele klas en toen moesten we terug 

lopen dat was wel wat minder maar ook leuk.  

Op de kamplocatie waren geen luchtbedden maar 

stapelbedden dat was zoo leuk. Donderdag gingen we 

klimmen dat echt superleuk en spannend, want je wist 

niet wanneer je wat moest doen. Op die avond was er 

de spelshow van het universum dat was echt zoo leuk. Vrijdag gingen we alweer terug dat was wel 

jammer maar alsnog dit was mijn favo kamp tot nu toe!  

Groetjes Amber 

Mijn kampverhaal.  

We gingen eerst naar het zwembad. 

De meesters en de juffen zeiden dat we een badmuts op moesten toen we naar binnen liepen bleek 

het dus niet zo!  Dus de kinderen die een badmuts op hadden schaamden zich. Bij het zwembad was 

een waterglijbaan en een sauna en een buitengedeelte en een bubbelbad dat was zo leuk daar bij het 

zwembad. 

Toen we klaar waren bij het zwembad gingen we terug we moesten wel drie kwartier lopen. Na al 

dat lopen gingen we wat drinken. Daarna gingen we 

naar binnen naar de slaapzalen het was echt heel groot 

we hadden zelfs een eigen kast.  

Toen we alles hadden uitgepakt gingen we eten we 

aten macaroni. De andere dagen gingen we ook 

klimmen de disco-avond houden en nog andere 

activiteiten doen.  

Groetjes Jamely 

 

 

 



Mijn kampverhaal 

Allereerst gingen we zwemmen toen we 

aankwamen. We gingen daarna naar het 

kamphuis Fijnoord. Het was een groot huis 

en we hadden voor het kamphuis een 

speeltuin. Onze kamers waren groot met 

stapelbedden. 

Wat we hebben gedaan 

Eerste avond gingen we levend stratego 

doen met 2 teams, team blauw en team 

rood. Donderdag gingen we sportactiviteiten 

doen. Vrijdag ochtend/middag gingen we nog een keer levend stratego doen want veel kinderen 

vonden het leuk. We hadden ook wel veel tijd voor ons zelf. Donderdag gingen we klimmen was heel 

leuk en gezellig eerst gingen we een test rondje doen en dat ging bijna bij iedereen goed. Donderdag 

avond gingen we het universumspel spelen. 

Eten : Eerste avond aten we macaroni dat ik niet zo lekker vond. Twee avond aten we hamburgers 

dat was wel lekker. Nog even over het zwemmen: we hadden een glijbaan en veel zwembaden. Maar 

ook een heel koud bad. We hadden ook een buitenbad waar veel kinderen waren van onze groep. 

Toen we klaar waren gingen we ons omkleden en we gingen lopend naar het kamphuis we moesten 

ongeveer 45/50 minuten lopen. Voor het zwemmen hadden we het kamphuis nog niet gezien. 

Ik vond het kamp heel leuk en gezellig.    

Luca 

 

 

 

 

 

 

Pietengym 

 

Volgende week zal Meester Bjorn een gymles geven die in het 
teken staat van Pietengym. De kinderen kunnen zo leren om 
een echte Piet te worden. Ze mogen dan ook verkleed als Piet 
meedoen met de gymles.  
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