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Oudernieuwsbrief St. Dominicusschool 
september 2017 
 
Studiedagen 
Vorige week hebben we twee intensieve en productieve studiedagen gehad. Op maandag 4 
september stonden de school- en bouwdoelen centraal. Daarna stonden de groepsplannen centraal. 
Alle leerkrachten zijn aan de slag gegaan om hun plannen voor het komend half jaar af te maken. 
 
Dinsdag hebben de kleuterleerkrachten zich gebogen over betekenisvol aanbod in de onderbouw. De 
groepen 3 t/m 6 kregen uitleg over de nieuwe spellingsmethode Staal. De groepen 7 en 8 hebben 
zich verdiept in het aanbod voor Engels.  
 
Ook was er tijd voor de leerteams. Alle leerkrachten nemen deel aan een leerteam om vanuit 
verdieping (door cursussen of literatuur) een stap te zetten in de persoonlijke – en 
schoolontwikkeling. Uiteraard stonden hier opnieuw de school- en bouwdoelen centraal. 
Thema’s zijn bijvoorbeeld: spel bevorderen bij kleuters, Met Sprongen Vooruit (rekenen met 
beweging) en het integreren van taalonderwijs in thema’s. 
Als afsluiting gaf wetenschapsjournalist Mark Mieras een inspirerende lezing over de werking van 
hersenen en het aanbieden van creatieve vakken. 
 
Staking 5 oktober 
De school zal donderdag 5 oktober gesloten zijn i.v.m. de staking. Een groot aantal leerkrachten gaat 
staken. Daarom is het niet verantwoord om de school te openen.  
We hebben wel besloten dat het kamp voor groep 5 en 7 doorgaat.  
We houden u op de hoogte over onze argumenten, het verloop van deze actiedag en de gevolgen. 
 
Avond MR en Denktank over toekomstgericht onderwijs op de St. Dominicus 
Donderdagavond 14 september komen de MR en Denktank bij elkaar om met elkaar het 
toekomstgerichte onderwijs van de St. Dominicus te bespreken. Waar staan wij als schoolleiding 
voor? Wat zijn dan de eventuele veranderingen? Wat willen wij van alle ouders weten middels een 
ouderraadpleging om tot een gedegen voorstel te komen?  
 
Ook praten wij op deze avond over de communicatie. Wat staat ons te doen de komende tijd? Welke 
communicatielijnen gaan wij volgen? Te denken valt aan een extra ouderavond, een eigen 
nieuwsbulletin 'Toekomstgericht onderwijs op de St. Dominicus’, etc. Zo komen er vast nog meer 
ideeën voort uit deze avond. Mocht u goede ideeën hebben hierover, dan nodigen we u van harte uit 
om ons aan te spreken of te mailen. 
 
Stimuleren muziekonderwijs 
In onze school is iedere donderdag Suze van Calsteren regelmatig in alle groepen aan de slag om met 
kinderen en leerkrachten muziek te maken. Door haar aanwezigheid en inzet brengen we meer en 
beter muziekonderwijs. 
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Dit doen wij in een samenwerking met het Wilde Westen. 
Suze verzorgt direct aansluitend aan school ook musicallessen voor kinderen uit de wijk. 
Zie: http://www.hetwildewesten.nl/cursus/theater/basisklas-musical 
 
Ook het UCK organiseert een muziekcursus voor kinderen in 
de leeftijd van groep 4 en 5 ‘Kinderen Ontdekken Muziek!’.  
In 18 lessen ontdekken kinderen spelenderwijs het plezier 
van muziek door verschillende instrumenten uit te proberen. 
Kijk voor meer informatie op:  

https://www.uck.nl/cursus/kinderen-ontdekken-muziek-

groep-4-5  

 

 

 
Kamp en schoolreis 
Hierbij een overzicht van de eindtijden van kamp en schoolreisjes. De BSO’s zijn geïnformeerd.  
 
groep 4 schoolreis op vrijdag 29 september eindtijd 16.00 uur   
groep 6 schoolreis vrijdag 29 september eindtijd 16.00 uur  
groep 5 kamp met overnachting van 4 naar 5 oktober eindtijd 10.15/10.30 uur  
groep 7 kamp met overnachting van 5 naar 6 oktober eindtijd 10.15/10.30 uur  
Groep 3 kampdag vrijdag 6 oktober eindtijd 16.00 uur  
groep 8 vierdaags kamp eindigend op vrijdag 25 mei om ong. 13.30 uur  
Groep 1-2 schoolreis vrijdag 1 juni eindtijd 16.00 uur  
 
Personeel 
 
Liesbeth Jaspers heeft een dochter 
Liesbeth Jaspers, leerkracht van groep 1-2G, is deze week bevallen van een mooie dochter Eva. 
Moeder en kind maken het goed en genieten van de kraamtijd! 
 
Claudia Hannink is nog niet hersteld 
Claudia Hannink is dit jaar vol goede moed begonnen als leerkracht van groep 3,nadat ze twee jaar 
geleden geconfronteerd werd met darmkanker. Helaas blijkt het te zwaar. Ze heeft meer hersteltijd 
nodig. De andere leerkracht van die groep, Irma Braakman, neemt voorlopig haar lestaken over. 
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Tilly Melissen stelt zich aan u voor 
Per 1 augustus werk ik, Tilly Melissen, als duo-schoolleider naast Lex de 
Goeij op de St. Dominicus. Ik ben 46 jaar, getrouwd met Wim en moeder 
van twee kinderen: Anne van 16 jaar en Tom van 14 jaar.  
 
Ik werk sinds 1993 in het onderwijs. Eerst als leerkracht in diverse 
groepen, daarna als intern begeleider en uiteindelijk als schoolleider. Ik 
ben inmiddels 13 jaar schoolleider, waarvan de afgelopen acht jaar op Hof 
ter Weide, een KSU-school in Terwijde. Na acht jaar op dezelfde school te 
hebben gewerkt en een master Integraal Leiderschap te hebben afgerond, 
begon het te kriebelen.  
 
Ik wilde onderwijskundig en persoonlijk verder groeien en daar hoorde het zetten van een nieuwe 
stap bij. En toen kwam de vacature voorbij van een duo-schoolleider op de St. Dominicusschool... 
 
Lex en ik kennen elkaar al een tijd. Wij werkten allebei op basisschool De Spits in Lunetten. Daar heb 
ik goede herinneringen aan. Na het doorlopen van de sollicitatieprocedure ben ik aangenomen als 
duo-schoolleider met Lex! 
 
Inmiddels heb ik al wat weken achter mij liggen, waarin ik de St. Dominicus (team, kinderen en 
ouders) steeds beter en meer leer kennen. Er ligt nog een lange weg voor mij, want de grootte van 
het team en de school vraagt om tijd. Tijd om te observeren, gesprekken te voeren, in de materie te 
duiken en er met elkaar wat van te vinden.  
 
Tot op heden kan ik zeggen dat ik een warm welkom heb ervaren. Ik hoor er al echt een beetje bij. Ik 
zie een warm en betrokken team, lieve en gezellige kinderen en positief gestemde ouders. Ik zie een 
goed draaiende school met kansen tot groei. Groei naar een school van de toekomst, waarin een 
schooldag verbindingen legt met de BSO. Een school waarin ICT een duidelijke plek heeft en kinderen 
vanuit betekenisvol leren verder ontwikkelen. Mooi dat ik hier deel van uit mag maken! 
 
Ik hoop u allemaal in de loop van de tijd te ontmoeten, dan wel te spreken. Mijn deur staat in ieder 
geval voor u open! 
Tilly Melissen 
 
 
Hartelijke groet, 
Lex de Goeij en Tilly Melissen 
Schoolleiders 
 
 

mailto:info.paulusschool@ksu-utrecht.nl

