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STAND VAN ZAKEN  

Het einde van het schooljaar nadert en of nu alles af is of niet de vakantie staat 
uiteindelijk toch voor de deur. Het waren enerverende weken voor ons allemaal, de 
drukte schijnt normaal te zijn aan het einde van schooljaar, toch went het nooit. 
We kijken terug op een mooi jaar, met nieuwe uitdagingen voor de school om aan te 
gaan zoals omgaan met problemen op de groepsapp en andere sociale media die de 
school in komen. 
Verder kijken we terug op een goede samenwerking en mooie ervaringen tijdens het 
werken met Straatbeelden en het muziekproject met de Bazuin. 
En natuurlijk een verandering van directie die zich de afgelopen tijd in vele nieuwe 
taken verdiept heeft en vol energie en met plezier uitkijkt naar het nieuwe schooljaar 
2016-2017. 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en wij willen u bedanken voor het 
vertrouwen, 
 
Elke Braam en Nicole Verdier 
 
 
Nieuwe wet zekerheid 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al iets laten weten over de nieuwe wet 
zekerheid. Door deze nieuwe wetgeving kunnen wij onze invallers niet meer 
onbeperkt inzetten. In het uiterste geval kan het voorkomen dat we u verzoeken uw 
kind thuis op te vangen. Voor gezinnen waar dit onmogelijk is hebben wij altijd een 
oplossing. 
 
Ouder enquête 
Bedankt voor uw deelname aan de ouder enquête. In totaal zijn er 172 ouders die dit 
hebben ingevuld. Volgende week krijgen we hier de uitslag van. In de eerste 
nieuwsbrief van het volgende schooljaar zullen we de uitslag aan u meedelen. 
 
Status huisvesting MFA (multifunctionele accommodatie; cluster Voorn) 
Eind 2014 is een project gestart met als doel de kwaliteit, functionaliteit, bezetting en 
gebruikstevredenheid in onder andere cluster Voorn te verbeteren. Met de gebruikers 
van de MFA is geconstateerd dat in de huidige situatie sommige (technische) 
onderdelen van de MFA minder geslaagd zijn. We zijn overtuigd van de waarde van 
het gebouw voor de wijk. Samen hebben we besloten dat we nu een goede doorstart 
willen maken met het verbeteren van de MFA. Voor cluster Voorn  is een 
uitvoeringsplan opgesteld, inclusief een kostenraming en globale indicatie qua 
planning. Een expertteam heeft een indelingsplan ontwikkeld. Samen met een 
stuurgroep van gebruikers is bepaald welke keuzes niet meer op tafel liggen en welk 
beperkt aantal per MFA nog wel. We zijn op de goede weg en met een goede 
samenwerking en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen kunnen we tot 
goede resultaten komen. 
Het college van bestuur van de Gemeente Utrecht wil onder andere voor cluster 
Voorn extra middelen reserveren. Dit gebeurt via de zogenaamde Voorjaarsnota.  
 



 

Na besluitvorming hierover in juli wordt een plan van aanpak en een projectplan 
gemaakt. Input hiervoor is een grondige analyse van de keuzes voor functioneel 
gebruik, ruimtelijk gebruik, de locatie en technisch financiële aspecten. Ook wordt 
gewerkt aan een update van verschillende overeenkomsten tussen de gebruikers en 
de gemeente. Deze worden in het najaar van 2016 aan de Raad aangeboden. Ook 
hierin trekken de gemeente en de gebruikers actief samen op. Nadat de Raad de 
plannen heeft goedgekeurd worden de plannen binnen 3 jaar uitgevoerd. 
Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zal ik u direct informeren. 
 

 
GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2016-2017 
Hieronder vinden jullie de nieuwe groepsindeling van aankomend schooljaar. In de 
bijlage kunnen jullie zien welke leerkracht in welk lokaal zit.  
 

Groep 1/2 A Juf Stefanie  
 

Groep 1/2 B Juf Jitske & Juf Jacqueline 
 

Groep 1/2 C Juf Gabriela & Juf Annemieke Vos 
 

Groep 1/2 D Juf Mireille & Juf Susanne  
 

Groep 1/2 E Juf Jolyn & Juf Ankie 
 

Groep 1/2 F Juf Miranda & Juf Susanne 
 

Groep 1/2 G Juf Annette & Juf Marije Ooms 
 

Groep 2A & 2F wordt groep 3A Juf Corinda & Juf Jeanine Hulshof (LIO)* 
 

Groep 2B & 2D wordt groep 3B Juf Bapke & Juf Daphne 
 

Groep 2E & 2C wordt groep 3C Juf Marieke & Juf Marjolein 
 

Groep 3A Juf Cora & Juf Corinda wordt groep 4A Juf Judith & Juf Mirjam K. 
 

Groep 3B Juf Bapke & Juf Willeke wordt groep 4B Juf Sandra & Juf Monique W.  
 

Groep 3C Juf Marieke & Juf Marjolein wordt groep 4C Juf Mirjam G. & Juf 
Hanneke 
 

Groep 4A Juf Judith & Mirjam K. wordt groep 5A Juf Eefje 
 

Groep 4B Juf Monique W. & Juf Viola wordt groep 5B Juf Cora & Juf Selma 
 

Groep 4C Juf Mirjam G. & Juf Hanneke wordt groep 5C Juf Valérie & Juf Nicolette 
 

Groep 5A Juf Selma & Juf Susan wordt groep 6A Juf Janneke & Juf Ilonka 
 



 

Groep 5B Juf Nicolette & Juf Valérie wordt groep 6B Juf Annemieke & Juf Tessa 
 

Groep 5C Juf Eefje wordt groep 6C Juf Cathelijne & Juf Joëlle Bakker (LIO)* 
 

Groep 6A Juf Janneke & Juf Willeke wordt groep 7A Juf Monique R. & Meester 
Arco 
 

Groep 6B Juf Annemieke & Juf Tessa wordt groep 7B Meester Jasper & Juf 
Daphne 
 

Groep 7A Juf Cathelijne wordt groep 8A Meester Bob & Juf Brigitha 
 

Groep 7B Juf Monique R. & Meester Arco wordt groep 8B Meester Cees & Juf 
Renée 
 

Groep 7C Meester Jasper wordt groep 8C Meester Joost & Juf Ilonka  
 

 
 

 Een LIO is een vierdejaars student van de Pabo. Na het derde jaar met 
succes te hebben afgerond, zijn deze vierdejaars studenten start bekwaam en 
moeten zij een aantal dagen naast de leerkracht zelfstandig lesgeven. De 
leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.  

  

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016-2017 
 

Studiedag 
Herfstvakantie 
Studiedag 
Sinterklaas 
Kerstvakantie 
Studiedag 
Voorjaarsvakantie + 
Studiedag 
Goede Vrijdag + Pasen 
Studiedag 
Meivakantie 
Bevrijdingsdag  
Hemelvaart 
Pinksteren 
Studiedag 
Zomervakantie 

Vrijdag 23 september 2016 
Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2016 
Dinsdag 8 november 2016 
Maandagmiddag 5 december 2016 
Vrijdagmiddag 23 december t/m zondag 8 januari 2017 
Donderdag 12 januari 2017 
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2017 +  
Maandag 6 maart 2017 
Vrijdag 14 april + Zondag 16 en maandag 17 april 
Vrijdag 21 april 
Zaterdag 22 april t/m zondag 30 april 2017 
Vrijdag 5 mei 2017 
Donderdag 25 mei + vrijdag 26 mei 2017 
Zondag 4 juni + maandag 5 juni 2017 
Woensdag 14 juni 2017 
Vrijdagmiddag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2017 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

       HULPOUDERS BEDANKT! 
 
 
 

 
Luizen pluizen, schoolreisbegeleiding, rijden naar de dierentuin, meehelpen bij de 
schooltuintjes, organiseren van de avondvierdaagse, handdoeken wassen, 
meedenken in de MR…enzovoort 
Wij willen alle hulpouders hartelijk bedanken voor uw inzet en ondersteuning! 
 
Team van De Boomgaard 

 
EINDMUSICAL GROEP 8 
Aankomende week is het dan zo ver…de eindmusicals van de groepen 8 in 
Castellum Hoge Woerd! Wij kijken er enorm naar uit! De afscheidsmusical is toch 
altijd weer heel bijzonder. Het is het startsein van het echte afscheid. Vol vertrouwen 
zullen wij de kinderen uitzwaaien naar het middelbare onderwijs, een nieuwe stap. 
Een lach en een traan op zo’n avond hoort erbij. Zo veel mogelijk leerkrachten die de 
leerlingen gehad hebben zullen die avond aanwezig zijn. Niet alleen voor ouders en 
kinderen, maar ook voor de leerkrachten is het altijd weer een speciaal moment.  
 
Sterren!  
Zomer in het jaar 3011. Ga eens op vakantie naar een andere planeet! Dit is de leus 
van de Equa’s. Deze inwoners van Equatanie zijn zich helemaal aan het 
voorbereiden op de komst van toeristen van de aarde aan hun planeet! Maar door de 
komst van ene Silvester gaat de aandacht van de Equa’s ineens naar hele andere 
dingen… 
 
Ben u ook zo nieuwsgierig naar de zomer in het jaar 3011? 
 
Maandag 27 juni  groep 8D 
Dinsdag 28 juni  groep 8C 
Woensdag 29 juni  groep 8B 
Donderdag 30 juni   groep 8A 
 
Locatie:     
Castellum Hoge Woerd   
Hoge Woerdplein 1   Zaal open 19:15 uur  
3454 PB, de Meern   Aanvang 19:30 uur 

 
 
 
 
 



 

BEWEGINGSONDERWIJS 
Sportdag: Groep 3 t/m 8 
Afgelopen woensdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 sportdag gehad.  
Het was nog even spannend of het door kon gaan met het weer. Gelukkig hebben 
we het bijna helemaal droog kunnen houden. Alleen de laatste ronde op donderdag 
kon niet doorgaan in verband met het weer. 
Ook dit jaar was de sportdag weer een succes. De oudere kinderen hebben zeer 
goed hun best gedaan om de jongere kinderen te helpen en te begeleiden. 
Fantastisch om te zien. 
 
De sportdag startte met een korte opening door de wereldkampioen Rope-Skipping  
(touwtje springen) die uit België was overgekomen om clinics te verzorgen op onze 
sportdag. Na een korte uitleg zijn de kinderen verdeeld in groepjes en konden ze 
beginnen. Er waren 11 onderdelen, namelijk: springkussen, rondom het net, touwtje 
springen, atletiek, tennis, jeu de boules, Kan-Jam, Indiana Jones, estafette, samen-
werkingsparcours en circus! 
Na 11 rondjes was het afgelopen en tijd om even bij te komen. 
 
Hieronder een paar foto’s van de sportdag: 
 

    
 

    
 
Vragen 
Mocht u ergens vragen over hebben dan kunt u mij na schooltijd aanspreken in 
school of mailen naar ico.werk@gmail.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meester Ico                                                                                                                                         
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 

mailto:ico.werk@gmail.com


 

NK SCHOOLSCHAAK 11 JUNI 
Zaterdag 11 juni hebben kinderen van De Boomgaard 
meegedaan aan het NK Schoolschaak (groep 3-4-5). Wat 
zijn we trots! Hieronder het verslag van Koen en Hidde uit 
groep 5 van de verrijkingsklas. 
 
Zaterdag 11 juni hadden Koen, Hidde, Daan, Dylan, Rafael, Jasha, Douwe, Seppe, 
Arman, Thijs, Sam en Suze geschaakt bij het NK scholentoernooi in Nijmegen! We 
zijn daar gekomen omdat we in Utrecht de 3de plaats hebben gehaald en het mooie is 
we zijn op het NK  2de geworden met De Boomgaard !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Wij vonden het heel leuk!!! 

Groetjes, Koen en Hidde uit groep 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVONDVIERDAAGSE 

Het was volop zomer en iedereen was 
enthousiast! Het waren vier prachtige en 
echt gezellige dagen waarin  
De Boomgaard het middelpunt is van een 
buurtevenement.  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

SKATEBOARDCLINIC GROEP 7 
Op vrijdag 27 mei hebben de groepen 7 een skateboardclinic gevolgd in het 
Amaliapark. Deze clinic werd verzorgd door ervaren skaters van Skate Days. De 
leerlingen kregen voornamelijk uitleg over de techniek van het skateboarden maar er 
was ook ruimte voor het aanleren van trucjes. Dit aanleren ging bij veel leerlingen 
opvallend snel. Waar de groepsleerkrachten alle moeite hadden een rechte lijn aan 
te houden zoefde de leerlingen zonder al te veel moeite van de ene naar de andere 
kant van de skatebaan. Er zit veel skatetalent in groep 7! De les werd afgeloten met 
het trotseren van de schans op het skatepark. 
 
Zowel de leraren als de leerlingen waren razend enthousiast en dat maakte het een 
zeer geslaagde ochtend. 
 
Meester Bob 
 
Voor meer informatie over skateboardlessen: www.skatedays.nl 
 

  

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.skatedays.nl/


 

UITSLAG MR-VERKIEZING 
De uitslag van de MR-verkiezing is bekend. Zie het onderstaande plaatje.  
Inmiddels hebben wij de uitslag formeel vastgesteld en kennis gemaakt met de twee 
verkozen ouders tijdens onze laatste MR vergadering van dit schooljaar op 22 juni 
jongstleden. Jammer dat er maar twee plekken waren, zodat één kandidaat, te weten 
Moniek Tromp, moest afvallen. Maar zij is een zeer gemotiveerde ouder dus zij zal 
nauw bij de school betrokken blijven. 
Namens de MR een goede vakantie gewenst en we laten weer van ons horen in 
september. 
 
Hanno Uitenboogaart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen weer goed doorgespaard en € 25,- in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 229,10 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Hockeyplezier voor kinderen van 5-11 jaar 

 YOUth onderzoek Universiteit Utrecht  

 Sportfestival Maarsseveen 

 Bijlage met lokaalindeling schooljaar 2016-2017 


