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Schooljaar weer begonnen 

Het schooljaar is maandag 22 augustus weer begonnen. De juffen en meesters stonden met hun 

borden op het plein om de kinderen van hun groep op te vangen. Het was een vrolijke boel, met af 

en toe een klein traantje, maar meestal met een brede lach en veel zin in het nieuwe jaar. 

 

Schoolkalender 

Ook dit jaar geven we weer een schoolkalender uit om op te hangen in uw keuken, toilet, hal of 

ander plekje waar het een centrale plaats inneemt. Dit keer met foto’s! De kalender wordt aan het 

einde van de week meegegeven aan het oudste kind van het gezin. Als u alvast de jaarkalender wilt 

doornemen, kunt u die ook vinden op onze site. Via Social Schools krijgt u binnenkort een uitnodiging 

om alle studiedagen en vakanties makkelijk in te voeren in uw digitale agenda. 

 

Personeel 

Dit schooljaar werken er enkele nieuwe leerkrachten bij ons, welkom! 

 Groep 6c: Nikki Overakker  

 Groep 1-2b: Liesbeth Jaspers (vaste groepsleerkracht geworden) 

 Groep 3c: Lizet van Asperen (vervangt Inge Miseré tijdens haar zwangerschapsverlof) 

 Muziekvakleerkracht: Suze van Calsteren (woensdag) 
 

Vacature 

Hoewel bij de start alle groepen bemand zijn, hebben we nog een vacature voor twee dagen in twee 
verschillende kleutergroepen. De sollicitatieprocedure is inmiddels opgestart. 
 

Persoonlijk nieuws over Claudia 

Claudia Hannink gaat na een jaar ziekteverlof weer langzaamaan haar oude plek innemen bij groep 
4b. Ze begint met een aantal uur naast haar vervangster Christine Everink. Dit wordt naar 
verwachting in de loop van de tijd uitgebreid. 
 

Vakleerkracht muziek 

Met behulp van de subsidie Muziekimpuls krijgen we de komende drie jaar ondersteuning van een 
vakleerkracht muziek om de vaardigheden van de leerkrachten op dit gebied te vergroten. In 
samenwerking met Het Wilde Westen hebben we Suze van Calsteren bereid gevonden iedere 
woensdag bij ons te komen werken. Zij zal wisselend in alle groepen van de school het 
muziekonderwijs een impuls geven! 
 



Stagiaires 

Ook hebben wij dit jaar weer een groep Pabo-studenten die bij ons gaat afstuderen.  

Groep 3b bij Marion de Reuver en Marjolein Paauw: Judith Smits 

Groep 3d bij Mirjam Elbertse en Maria Jansen: Eline Zoun. In februari gaat zij door naar groep 5a bij 

Muriel Nohlmans en Corine Willemsens 

Groep 4c bij Marleen van der Velden: Sanne van Zwienen 

Groep 5b bij Sanne van Greevenbroek: Marrit Rekers 

Groep 7a bij Dianne te Velde en Karen van der Lugt: Joshi Verschuren 

 

Ouderportaal Parnassys 

Wij willen u vragen om uw gegevens (naam, adres, mail, telefoonnummer) in Parnassys te 
controleren op juistheid. Dit kunt u doen door hier te klikken. Iedere ouder/verzorger moet zelf 
inloggen om wijzigingen door te voeren. In het verleden heeft u voor dit ouderportaal van Parnassys 
een eigen inlogcode gekregen. Als u de inlogcode kwijt bent, kunt u via info.stdominicus@ksu-
utrecht.nl een nieuwe inlog opvragen. In de toekomst kunnen wij het ouderportaal Parnassys ook 
gaan gebruiken voor andere toepassingen, maar zover zijn we nog niet. Helaas zijn de ouderportalen 
van Social Schools en Parnassys niet te koppelen omdat ze uit verschillende systemen komen 
 

Parade-opbrengst: naar welk goed doel? 

De Parade van juni jl. heeft in totaal € 3500,-  opgebracht. In samenwerking met ouders hebben we 

drie goede doelen geselecteerd die wij gaan steunen. U mag zelf bepalen welk doel uw voorkeur 

heeft. U kunt uw stem uitbrengen via de enquête die u onderaan in de hyperlink kunt vinden. Ieder 

doel krijgt naar rato. Uiteraard is de bedoeling dat u met uw kind(eren) overlegt waar u voor gaat 

stemmen. Per gezin graag één stem uitbrengen. U kunt stemmen tot 5 september. 

Dit zijn de genoemde goede doelen 

 Tekenen voor kinderen.  

 Diabeatit 

 De Kaddy Jatou school in Gambia 

Informatie over de goede doelen: 

1. Stichting tekenen voor kinderen. 

Ingebracht door Roos van Kampen.  

De stichting zet zich in om kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken door voor hen tekeningen te 

maken die door een bezoekend tekenaar live “op de rand van het bed” worden gemaakt. Ook mag 

het kind drie willekeurige strepen op een blanco vel zetten, waarna de tekenaar er een tekening van 

maakt. Dit helpt het kind zijn trauma’s van opname, behandeling en eventuele operatie te 

verwerken. Klik hier voor meer informatie.  

2. Diabeatit 

Eén van onze kinderen heeft al vanaf jonge leeftijd diabetes type 1. Samen met zijn ouders en zijn 

leerkrachten zetten we ons in om hem zo goed en normaal mogelijk te laten functioneren op school. 

Zijn ouders doen mee aan de Diabeatit run. Dit is een sponsorloop om geld in te zamelen voor verder 

onderzoek om diabetes te voorkomen, te genezen of zodanig te ondersteunen dat er minder zorg 

nodig is. (Als school willen we de sponsorloop en het onderzoek graag ondersteunen. Het is een 

bijdrage van ons aan passend onderwijs. Lex de Goeij wil één van de lopers in hun team zijn.)  

Klik hier voor meer algemene informatie en hier voor de informatie van hun team. 

3. De Kaddy Jatou school in Gambia 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?1
mailto:info.stdominicus@ksu-utrecht.nl
mailto:info.stdominicus@ksu-utrecht.nl
http://tekenenvoorkinderen.nl/
http://www.diabeatitrun.nl/run
http://www.diabeatitrun.nl/desuikerkontjes


Al twee keer hebben we de Kaddy Jatou school in Gambia gesteund. Met onze bijdrage is een 

waterput geslagen en zijn verdere bouwwerkzaamheden gefinancierd. Er zijn nu vijf lokalen voor 124 

kinderen, die mede door onze eerdere hulp nu wel naar school kunnen. In het najaar gaat er weer 

een ploeg bouwers naar toe om de school weer een stuk verder te helpen zodat de kinderen ook 

kunnen doorleren na dit schooljaar. Dit goede doel is ingebracht door de opa van één van onze 

kinderen, en initiatiefnemer van de stichting LEF. Klik hier voor meer informatie. 

 

Klik hier om te stemmen op het doel dat u graag steunt. 

 

Jarig? Trakteer het goede doel. 

Het is een beetje in de vergetelheid geraakt, maar ieder kind dat jarig is wordt uitgenodigd om het 

goede doel te trakteren. In plaats van een traktatie aan de leerkrachten, kunnen de jarigen bij 

meester Lex op zijn kamer geld doneren in het goede doelen spaarvarken. Aan het einde van het 

schooljaar gaat de opbrengst in dezelfde verhouding als de paradeopbrengst naar de drie goede 

doelen. 

 

Afscheid groep 8 
Vorig jaar hebben de groepen 8 een bankje van kunstenaar Caspar ten Berge als afscheidscadeau gegeven 

aan de school. Het bankje staat naast de ingang van Cereol. Hierbij willen wij alle ouders hartelijk 

bedanken. De kinderen van de groepen 8 die in 2016 zijn afgezwaaid zullen zo altijd een beetje bij ons 

blijven.  

 

Training aandachtig opvoeden 
Mindful Parenting richt zich op bewust ouderschap. Hoe zou je het liefste zijn als ouder? Hoe komt het 

dat het soms niet lukt? Door te oefenen en door middel van informatie geef je vorm aan die opvoeder die 

jij wil zijn. Door het zelf te ervaren en eigen te maken kun je ook je kind ondersteunen bij de aandachts-

oefeningen die het op school krijgt aangereikt.  

De Mindful Parenting training wordt georganiseerd door Merel Obermeijer van Opvoedingsondersteuning 

Utrecht. De training maakt geen deel uit van het schoolaanbod. Voor meer informatie klik hier. 

 

http://www.stichtinglef.com/
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=286359
http://www.opvoedingsondersteuningutrecht.nl/opvoedvragen-ouders-ouderschap/opvoedcursussen/Mindful-parenting-training-voor-ouders-kinderen-jongeren-die-aandachtig-willen-opgroeien-en-opvoeden

