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Pasen op de St. Dominicusschool, ook bij de kanjertraining 

Op een eigentijdse manier vieren we met de kinderen het Paasfeest. Naast het verhaal over het 

lijden van Jezus gaat het vooral over nieuw leven. Het thema is ‘opstaan’. Een mooi thema om met 

de kinderen over te hebben. Makkelijk ook te combineren met de introductie van de Kanjertraining. 

Opstaan tegen onrecht, durf je dat? Doe je dat alleen, of zoek je medestanders om eerlijk te zeggen 

dat er iets niet klopt? We zien de kinderen dagelijks oefenen met de rollen die bij de petten horen. 

Deze twee thema’s raken en versterken elkaar! 

 

Uitbreiding schoolleiding 

Een groeiende school heeft meer kinderen, meer leerkrachten maar tot nu toe nog niet meer 

schoolleiding. Daar komt binnenkort verandering in. Op dit moment loopt een sollicitatieprocedure 

voor een duo-schoolleider voor drie dagen in de week. De medezeggenschapsraad en een 

afvaardiging van het team is betrokken bij de sollicitatieprocedure. Via de nieuwsbrief wordt u op de 

hoogte gehouden van de voortgang. 

 

Koningsspelen  

Op vrijdag 21 april houden we weer de Koningsspelen. De hele dag sport en spel voor groep 1 t/m 8! 

De jaargroepen hebben verschillende programma’s. De leerkrachten brengen u op de hoogte. 

 

Koningsspelen: continurooster 14.15 uur uit 

Om er met de groepen een gezamenlijke dag van te maken hebben we die dag een continurooster. 

Dit staat niet op onze jaarkalender. Inmiddels hebben alle BSO’s toegezegd dat zij in staat zijn de 

kinderen eerder op te halen en is de TSO afgezegd voor iedereen. Mocht u als ouder niet in de 

gelegenheid zijn uw kind om 14.15 uur op te halen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. 

We zorgen dan voor opvang tot 15.15 uur. 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 2 en woensdag 3 mei komt de schoolfotograaf voor een portretfoto en een groepsfoto. 
Wij werken dit jaar met een andere fotograaf. U krijgt dit keer geen foto’s mee naar huis maar per 
mail een link om foto’s te bestellen. Ook komt er op woensdagmiddag 3 mei de mogelijkheid om 
broertjes en zusjes op de foto te zetten. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich via Social 
Schools hiervoor aanmelden (inschrijving nog niet geopend). 
 

Alles voor je kind 

Op woensdag 10 mei organiseren wij een interessante workshopavond voor ouders die in het teken 

staat van wat onze kinderen nodig hebben voor de toekomst. Onderwerpen van de workshops zijn:  

- Flexibel leren omgaan met tegenslagen  

- Social Media: verbieden of begeleiden?  

- Mindful omgaan met prikkels  

- Gerrit Rietveld College en Amadeus Lyceum over hun manier van leren  

- Effectief reageren op het gedrag van je kind  

- Ontwikkel uw creatief vermogen; hoe creativiteit en taal elkaar stimuleren  

- Kanjertraining, voor wie 7 maart heeft gemist  

- Stimuleren van de mindset  

- De toekomst van de St. Dominicusschool, een debat 



De workshopleiders komen van binnen en buiten de school. Noteert u de datum vast in uw agenda. 

Volgende week krijgt u het volledige programma en een link om u in te schrijven toegestuurd. 

 
 

De tulpvakantie duurt maar één week, waarom is dat? 

Bij het maken van het jaarrooster bleek dat onze school niet voldoende vakantiedagen aan elkaar 

kon plakken om twee weken vakantie te organiseren. Dit omdat de Hemelvaartdagen niet in deze 

vakantie vallen. We vinden het belangrijk om voldoende studiedagen te hebben met het team door 

het jaar heen. Een inhoudelijke keuze om de kwaliteit van onze nascholing recht te doen. Volgend 

schooljaar is er wel weer een meivakantie van twee weken. 

 

Parade: woensdag 7 juni 

Op woensdag 7 juni organiseren we weer een Parade di Domi. Noteert u de datum vast in uw 

agenda. 

 

Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

Kerstvakantie 25 december t/m 12 januari 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart  

Meivakantie27 april t/m 11 mei 

Grote vakantie 13 juli t/m 24 augustus 

Deze vakanties kunnen nog uitgebreid worden met extra dagen. Alle studiedagen moeten ook nog 
ingepland worden. 
  
De lijn op het plein 
De laatste tijd gaat een groot aantal ouders/verzorgers steeds verder naar voren bij het ophalen van 
hun kind, in de hoop dat het kind hen snel ziet. Echter hierdoor kunnen kinderen en leerkrachten de 
ouders juist minder makkelijk vinden! Denkt u weer aan voldoende afstand? De blauwe lijn van het 
verkeersrondje is bijna niet meer zichtbaar, maar geeft wel de goede afstand aan. 
 
Avondvierdaagse zoekt een actieve ouder 
Wie kent de avondvierdaagse niet?! Een leuke wijk traditie waar ieder jaar heel veel kinderen naar 
uitkijken. Dit jaar organiseert Stichting Avondvierdaagse Oog in Al haar 13e editie van 16 t/m 19 mei. 
Hieraan doen bijna 700 kinderen uit de wijk mee van alle vier de basisscholen. De organisatie bestaat 
uit een klein groepje ouders, twee van elke school. Voor de Dominicusschool zijn wij nu op zoek naar 
een ouder om dit mee te organiseren. De voorbereidingen gaan binnenkort van start, dus als u het 
leuk lijkt meld u dan aan via olgableijenberg@gmail.com.  
 
 
Van het Buurtteam 
Inmiddels is het bij de meesten wel bekend dat het Buurtteam er is voor iedereen in de buurt, dat we 
kunnen meedenken bij vragen over opvoeding van uw kind(eren), psychische problemen, huiselijk 
geweld, schulden, echtscheiding, werk, woonsituatie, verslaving, eenzaamheid of overlast. Maar wist 
u dat het Buurtteam ook iets voor u en uw kind kan betekenen op school? 
 
Op school kunnen we gesprekken voeren met uw kind als er vragen zijn op het gebied van sociale 
vaardigheden, zelfvertrouwen en in echtscheidingssituaties als extra aandacht van u, als ouder, en de 
juf/meester niet voldoende lijken te zijn. Wanneer ouders zich zorgen maken over het gedrag en/of 
ontwikkeling van hun kind kunnen we samen met ouders, de IB’er en juf/meester kijken wat er aan 
de hand is en welke begeleiding geschikt lijkt. Het Buurtteam kan dan verder de begeleiding 
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oppakken of doorverwijzen naar specialistische zorg. Bij enkelvoudige opvoedingsvragen zoals 
bedplassen, eetproblemen of boze buien kan er in eerste instantie hulp gevraagd worden bij de JGZ 
in de wijk, JP Coenhof. Ook de schoolarts Leonieke Merkestein en de jeugdverpleegkundige Karien 
Huisman kunnen bij vragen voor kinderen van 4-12 jaar benaderd worden. 

 

Katja van Roij    Malakkastraat 6    Fleur Geschiere 

Maandagochtend, onderbouw 3531 HM Utrecht, 030-7400 501 Vrijdagochtend, bovenbouw 

Dominicus 

Op het prikbord op school hangen we ook regelmatig folders op met interessante bijeenkomsten, 
zoals een voorlichting over Sexting die binnenkort zal plaatsvinden bij Buurthuis Rosa of informatie 
over het aanbod van U-centraal, zoals een workshop financien na (echt)scheiding, zie ook   
www.u-centraal.nl/groepen 
 

 
 

Van de Dominicuskerk 
 
Maak een palmpaasstok voor iemand die je extra aandacht wilt geven.  
Vrijdag 7 april 15.15-17.00 uur  
Palestrinastraat 1 (Naast de Dominicuskerk)  
Alle kinderen 2 tot 12 jaar (tot 7 jaar met eigen begeleiding) neem een houten kruis en iets 
lekkers voor eraan mee!  
Wij zorgen voor crêpepapier om te versieren. Kom je Palmzondag 10 uur naar de viering in de 
Dominicuskerk, dan doen wij er een broodhaantje op. De kinderen krijgen in deze viering hun 
eigen verhaal. Na de viering brengen de kinderen hun palmpaasstok naar mensen die wat 
extra aandacht verdienen. De adressen kun je krijgen. Heb je zelf een lieve opa, oma of 
buurvrouw, breng dan je palmpaasstok naar hen. Iedereen is welkom! 
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