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Social Schools
Wij communiceren via social schools met onze ouders. 
Mochten wij één enkele ouder of een groepje ouders 
willen bereiken, dan mailen wij via het ons bekende 
maildres. Als ouder kunt u bij de social schools- 
omgeving van de groep van uw kind(-eren).
Voor het zien van wat er speelt bij de andere groepen, 
kunt u terecht op onze website. Daar kunt u informatie 
over de andere klassen vinden.
Uiteraard kan u altijd reageren op het bericht. Vanuit 
school antwoorden wij hier niet op (uitzonderingen  
daar gelaten). Wanneer u een persoonlijke vraag heeft, 
vragen wij u te mailen naar degene die het bericht op 
social schools heeft geplaatst.
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ouders 19.30-20.30
Groepen 1-2 en 5-6

Informatie avond 
ouders 19.30-20.30
Groepen 3-4 en 7

Schoolfoto Schoolfoto SponsorloopSchoolfoto

Prinsjesdag

MR vergadering 
20.00

Pauwentuin gr. 7+8 
(8.15-9.15)

Informatie-avond 
klassenouders 
19.00-20.00

Informatie-
ochtend 1
8.30-10.00
 
Sportochtend  
kleuters 9.00-12.00
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Schoolkamp
De kinderen van groep 7 en 8 gaan 3 dagen op schoolkamp. 
Een heerlijke tijd voor de kinderen om lekker in de buiten-
lucht samen met vriendjes en vriendinnetjes en de leerkrach-
ten en begeleiders te genieten. We doen allerlei spellen, 
creatieve en sportieve activiteiten rondom een thema.  
Veel helpende handen van ouders zijn hierbij nodig.
Een gedeelte van de kosten wordt betaald uit de ouder- 
bijdrage en een gedeelte betalen de ouders apart. U kunt  
een maandelijkse betalingsregeling treffen als het bedrag 
voor u in één keer te hoog is. Niet betaald is niet meegaan. 
U-pas houders krijgen korting, maar ze moeten dan wel  
een kopie van de U-pas ingeleverd hebben.
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Studiedag
Alle kinderen vrij

AFSTEMMINGS-
GESPREKKEN

AFSTEMMINGS-
GESPREKKEN
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Pauwentuin gr. 3+4 
(8.15-9.15)

Dag van de LeraarStart Kinder- 
boekenweek

ODM opening 
13.15-14.15

MR vergadering 
20.00

Kamp groep 7+8 Kamp groep 7+8 Kamp groep 7+8

Pauwentuin gr. 1+2 
(11.00-12.00)
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U-pas
Als u een U-pas heeft, zorgt u dan dat wij zo snel
mogelijk een kopie van de U-pas van uw kinderen
krijgen. U krijgt daarmee korting op de kosten en wij 
kunnen een bijdrage aan de gemeente vragen
voor de ouderbijdrage.

Vrijwilligers
Een school kan niet zonder de helpende handen van 
ouders. Als er dus een beroep op u wordt gedaan dan is 
dat niet voor niets. Wij kunnen uw steun goed gebruiken 
als klassenouder, hulp bij feesten zoals Sint, Kerst en 
uitstapjes en tijdens de poetsweken. Opgeven om te 
helpen gebeurt via de groepsouder.
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Aan-
komst 
Sinter-
klaas

ODM 1e ronde
13.15-14.15

Informatie-
ochtend 2
8.30-10.00

Pauwentuin gr. 5+6 
(8.15-9.15)

MR vergadering 
20.00
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Studiedagen
Het team van onze school doet veel aan deskundigheids- 
bevordering. Samen hebben wij momenten in het jaar, waarop 
belangrijke thema's voor school worden besproken en uitge-
werkt. Dit zijn dagen voor het hele team. U vindt deze terug  
op de jaarkalender. Alle kinderen zijn op deze studiedagen vrij.

Kindvrije dagen
In de jaarplanning vindt u ook kindvrije dagen. Op deze dagen 
heeft uw kind vrij en werken de leerkrachten aan schooltaken.

Informatieochtenden
Wij houden elk jaar een aantal informatieochtenden voor 
geïnteresseerde ouders van nieuwe leerlingen.  Tijdens deze 
bijeenkomst wordt er aan de hand van een presentatie uitgelegd 
hoe we werken op Hof ter Weide en proberen we op alle vragen  
zo goed mogelijk een antwoord te geven. U kunt op deze dag de 
school “in bedrijf” zien. Wij schrijven alleen leerlingen in, als de 
ouders op een informatie-ochtend zijn geweest en mits er plek is.

Studiedag
Alle kinderen vrij
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Viering
Sinterklaas

Speelgoed-
middag
gr. 1 t/m 4

Kerstviering in de 
avond

Deze week  
voorbereidingen 
verhuizing

2e Kerstdag

Kerstviering
Voor de kerstvakantie houden we op een avond onze 
kerstviering. Hierbij gaan wij met de kinderen eten in de 
klas. We vragen daarbij aan alle ouders een bijdrage te 
leveren wat betreft het eten. We hebben jaarlijks een 
eigentijdse manier om met het kerstthema bezig te zijn.
Voor de exacte uitwerking van het thema vragen wij u 
social schools in de gaten te houden.

1e Kerstdag

Kindvrije dag.  
Alle kinderen vrij.
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Start toetsweek

Toetsweek 

Toetsweek 

MR vergadering 
20.00

Drie-
koningen
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Open deuren middag
In het kader van talentontwikkeling wordt gedurende 
het schooljaar door ouders en leerkrachten een serie 
van drie workshops rondom een onderwerp aangebo-
den. Onze leerlingen kunnen aan het begin van het 
schooljaar hun voorkeur opgeven voor de workshops  
die ze willen volgen. Op deze manier krijgen zij de kans 
om hun eigen talenten te ontdekken.

Pauwentuin
Twee keer per jaar wordt er een grootse afsluiting 
gehouden van IPC; “de pauwentuin”. Tijdens de pauwen-
tuin presenteren de kinderen vol trots het geleerde uit 
het IPC thema. Dit kan door middel van optredens, een 
tentoonstelling of een voordracht. Door deze vorm te 
kiezen ontwikkelen kinderen vaardigheden als voor een 
groep presenteren of optreden. 
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Nieuwjaarsdag

Klassenouders
Binnen Hof ter Weide maken we dankbaar gebruik
van klassenouders. Dit zijn ouders die het de
leerkrachten mogelijk maken om allerlei activiteiten te 
organiseren met behulp van henzelf en andere ouders. 
Zij helpen met het coördineren van de hulp die nodig is 
bij diverse activiteiten. Ze nemen ons veel werk uit 
handen en daar zijn we erg dankbaar voor.
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Kindvrije dag 
Alle kinderen vrij

Uitloop 
toetsweek

Informatie-
ochtend 3
8.30-10.00

MR vergadering 
20.00

WEEK VAN DE 
LENTEKRIEBELS

Portfolio mee

Carnaval viering
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Portfolio- 
gesprekken
(Portfolio terug)

Portfolio- 
gesprekken
(Portfolio terug)

Kindvrije dag 
Alle kinderen vrij
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Toetsweek 
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MR vergadering 
20.00

ODM 2e ronde
13.15-14.15

Carnaval

Informatie-
ochtend 4
8.30-10.00
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Bijeenkomsten met ouders
Eén keer per jaar organiseren we een algemene ouder-
avond met aansluitend een oudercafé. Na de inhoudelijke 
ouderavond willen we graag in een ontspannen sfeer 
verder in gesprek met ouders onder het genot van een 
drankje. Dit gebeurt tijdens het oudercafé. Het onderwerp 
van de ouderavond kan met de actualiteit op school te 
maken hebben, maar ook met processen, waar we mee 
bezig zijn. Onze ervaring is dat er veel vragen leven bij 
ouders. Wij proberen daar een zo goed mogelijk antwoord 
op te geven. Tevens plannen we één keer per jaar een 
parade. Deze middag/avond zijn er optredens van 
kinderen en de school regelt tegen betaling een hapje  
en een drankje.
Naast de ouderavond houden we ook afstemmings- 
gesprekken. Deze hebben tot doel om de verwachtingen  
van ouders en leerkrachten over kinderen op een lijn 
te krijgen. Daarnaast wordt aan het begin van het 
schooljaar een informatieavond gehouden, waarbij de 
leerkracht vertelt hoe het schooljaar van uw kind verloopt.

Tweemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd
voor een portfoliogesprek. De leerkrachten geven
voorafgaand aan het gesprek het portfolio van het kind 
mee naar huis. Het portfolio bestaat uit werk dat de 
kinderen zelf geselecteerd hebben, verslagen die ze 
gemaakt hebben, een verslag van de leerkracht en 
ingevulde leerlijnen, waarin de vorderingen van uw 
kind per ontwikkelingsgebied beschreven worden. 
De gesprekken worden gehouden na schooltijd en in de 
avond. U krijgt vooraf de gelegenheid om in te tekenen 
voor deze gesprekken.
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Studiedag
Alle kinderen vrij
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30

28

29 KoningsspelenPauwentuin gr. 3+4 
(8.15-9.15)

Schoolreisje
gr. 1-2

Buitenlesdag Pauwentuin gr. 5+6 
(8.15-9.15)

Ouderavond/ 
oudercafé

1e Paasdag

Palm-
zondag

2e Paasdag
Alle kinderen vrij

Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij

IEP gr. 8 IEP gr. 8

Pauwentuin gr. 1+2 
(13.30-14.30)

Paasontbijt en 
Paasverhaal 8.15-
9.15
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Moeder-
dag

Toetsperiode
Tweemaal per jaar houden we een toetsperiode.
Tijdens deze periode worden onze leerlingen getoetst 
op het gebied van voorbereidend rekenen en taal, 
technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, 
spelling en rekenen. Ook worden voor de kinderen 
van groep 1 - 2 de observatielijsten ingevuld uit het 
observatie-instrument ‘Bosos’. Deze observaties 
hebben betrekking op alle leerlijnen. Ook wordt 
gekeken hoe een kind sociaal emotioneel functioneert. 
De toets- en observatiegegevens worden door 
de leerkrachten verwerkt in een portfolioverslag.
De toetsresultaten worden besproken met alle 
leerkrachten in een teamvergadering. We brengen de 
ontwikkeling van de kinderen statistisch in kaart, 
bespreken de zorgleerlingen en de plannen die we 
gaan ontwikkelen voor deze leerlingen. Ook is het een 
toetssteen voor ons onderwijs. Het geeft een algemeen 
beeld van de ontwikkeling per vakgebied en dus 
aanknopingspunten welke zaken voor verbetering 
vatbaar zijn.

Hemelvaartsdag
Alle kinderen vrij

Alle kinderen vrijSchoolfoto  
kleuters

Schoolreisje gr. 3-4

Bevrij-
dingsdag

Doden-
herden-
king

Schoolreisje gr. 5-6

ODM 3e ronde
13.15-14.15

Drempeltest gr. 7

MR vergadering 
20.00

Start Ramadan

Sportdag
Elk jaar organiseren we een sportdag. Dit jaar laten we 
de onderbouw en bovenbouw sportdag samenvallen 
met de Koningsspelen.
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Vaderdag
Informatie-
ochtend 5
8.30-10.00

22 1     1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

36

35

37

38

TOETSDAG TOETSDAG TOETSDAGSuikerfeest

26 24 25 26 27 28 29 30
Uitloop toetsweek Studiedag

Alle kinderen vrij
Kindvrije dag
Alle kinderen vrij

Modder-
dag

TOETSWEEK

UVL (Utrechts Veiligheidslabel)/Verkeer
Wij hebben dit label ontvangen. Regelmatig doen wij 
UVL/verkeersactiviteiten. Dit zijn activiteiten om 
kinderen actief te betrekken bij verkeerssituaties. 
Wij vragen u als ouder uw kind te stimuleren om lopend 
of op de fiets naar school te komen. Dit vanwege de 
drukke verkeerssituatie rondom school. Mocht u niet 
anders dan met de auto kunnen komen, dan vragen wij 
u de auto te parkeren in een parkeervak.

2e Pinksterdag
Alle kinderen vrij

1e Pink-
sterdag
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Jaarafsluiting: Afscheidsfeestje en 
 "Oversteppen"
Wanneer de kinderen van de onderbouw (groep 4) naar 
de bovenbouw (groep 5) gaan, laten we de kinderen 
"oversteppen". We doen dit op een feestelijke manier. 
De kinderen gaan per step naar de bovenbouwtrap en 
worden daarbij uitgezwaaid door alle leerlingen en 
leerkrachten van de onderbouw en welkom geheten 
door de bovenbouw. Gezinsleden, ouders broertjes/
zusjes, mogen hierbij aanwezig zijn. Een dag na het 
"oversteppen" is er een wenochtend. Daarna wordt er 
in elke klas een afscheidsfeestje gevierd.

De kinderen van groep 8 sluiten niet alleen dit
schooljaar af, maar de hele basisschoolperiode.
Wij laten dit niet ongemerkt voorbij gaan. ’s Avonds 
mogen zij op school komen met hun ouders. Dan wordt 
de musical opgevoerd, waar de laatste weken hard aan 
is gewerkt. We nemen afscheid van een groep, die we 
hebben begeleid om op eigen benen verder te gaan in 
het voortgezet onderwijs. We zien in de praktijk velen 
van hen nog regelmatig terug, want de schoolperiode
op Hof ter Weide is een deel van hun leven
geworden. 

Oversteppen gr. 4 
om 14.00

Wenochtend

Afscheidsmid-
dag

Start vakantie
12.15

Deze week 
voorbereidingen 
verhuizing

MR vergadering 
20.00

Kindvrije dag
Alle kinderen 
vrij

Alle kinderen 
vrij vanaf 12 
uur

PARADE

Portfolio mee

40

41

39

Portfolio- 
gesprekken
(Portfolio terug)

Portfolio- 
gesprekken
(Portfolio terug)

Op maandag 2 september 
begint het nieuwe schooljaar



De medezeggenschapsraad
In de MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten; zij vormen 
de afvaardiging van alle ouders en personeel. De MR 
vergadert over beleidsmatige zaken en maakt gebruik 
van advies- en instemmingsrecht volgens het KSU-
regelement. De MR geeft periodiek een sfeerbeschrij-
ving aan u, waarin ze u informeert over de onderwerpen, 
die besproken zijn. De MR krijgt haar informatie van de 
schoolleiders en de cluster-directeur en ziet positief 
kritisch toe op het volgen van de juiste procedures.

Ouderraad
Onze school heeft een actieve ouderraad. De ouderraad 
organiseert in samenwerking met teamleden allerlei 
activiteiten rondom de jaarlijks terugkerende vieringen 
en naschoolse activiteiten. Ze vergaderen zo’n zes maal 
per jaar. Elk jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage 
vastgesteld door onze MR. We vragen een vrijwillige 
bijdrage aan ouders om de festiviteiten te kunnen 
financieren.   

Poetsweek
Tweemaal per jaar hebben we een poetsmoment
gepland om de klassen en ruimtes erom heen weer 
"spik en span" te maken. Wij doen dit twee keer per jaar 
omdat wij met veel open kasten werken, waarin de 
materialen uitnodigend op de planken staan. Kinderen 
kunnen zo goed zien waar ze mee aan de slag kunnen. 
Voor het schoonmaken kunnen wij goed hulp gebruiken.

Eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 maken een Eindtoets. Het 
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 is mede van belang 
voor de schoolkeuze. Hof ter Weide maakt ook gebruik 
van de drempeltest eind groep 7. Deze test toetst niet 
alleen de cognitieve vakken, maar ook andere zaken, 
zoals schoolbeleving, motivatie e.d. 

Schoolkeuze
Voor de kinderen in groep 8 is de maand maart een 
belangrijke maand, want alle schoolkeuzes moeten  
dan bekend worden. Hiervoor worden gesprekken met 
ouders gevoerd, uitgebreide formulieren ingevuld en 
met scholen overlegd over de aanname van de kinderen.

Open School
Onze school wordt zeer regelmatig bezocht door
collega’s van andere scholen. Ons unieke schoolconcept 
is regelmatig een basisidee voor de veranderingen in 
andere scholen in binnen- en buitenland. We krijgen 
bezoek van teams, directies en schoolbesturen om  
met eigen ogen te kijken naar het reilen en zeilen op 
onze school. Tijdens deze bezoeken krijgen ze een 
presentatie over onze visie en onderwijsconcept en 
nemen ze ook een kijkje in de groepen. We zijn er trots 
op dat we een voorbeeldfunctie hebben voor andere 
scholen in het land.

Carnaval
Bij Carnaval is verkleden natuurlijk een belangrijk
onderdeel, maar de voorbereiding voor Carnaval
ligt niet alleen in de uitvoerende sfeer. De kinderen 

zijn er ook in het kader van religieuze vorming mee in 
aanraking gekomen. Carnaval is namelijk de start van 
de Vastentijd.

Paasviering
Pasen en de betekenis hiervan vanuit de christelijke 
traditie wordt besproken in de Goede Week. Dit is de 
week voorafgaande aan Pasen. Tevens wordt er gekeken 
naar andere godsdiensten om de overeenkomsten en de 
verschillen te ontdekken. De Vastentijd die voorafgaat 
aan Pasen kennen we ook in andere godsdiensten, zoals 
de Islam die de Ramadan heeft. Pasen vieren we op Hof 
ter Weide door samen met de kinderen een paasontbijt 
te houden. De kinderen nemen voor elkaar een ontbijtje 
mee. Eieren zoeken ontbreekt ook niet.

Schoolreisje
De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreisje. De kosten
hiervoor worden betaald uit de ouderbijdrage. Bij het 
schoolreisje is begeleiding nodig van ouders. Wij vragen 
daar eerst de ouders van de ouderraad en de klassen-
ouders voor.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de 
ouderraad. Wij lopen met Hof ter Weide mee in Leidsche 
Rijn. De avondvierdaagse lopen is erg gezellig, ook voor 
de volwassenen die meelopen. We lopen de 5 en de 10 
kilometer. Vanaf leerjaar 3 kunnen de kinderen zich 
hiervoor inschrijven. Wij hopen dit jaar weer op een 
grote groep enthousiastelingen.

Pauzeregeling
Onze kinderen hebben een uur pauze. In dat uur wordt 
er een half uur gegeten en een half uur buiten gespeeld. 
We vragen een eigen bijdrage van ouders voor de pauze 
van 17,50 euro per kind per schooljaar. Dit geld is voor 
de betaling van de vrijwilligersvergoeding van onze 
overblijfouders. Tevens sparen we van dit geld voor 
het aanvullen van buitenspelmateriaal. 



Schooltijden
Onze schooltijden zijn als volgt:
Maandag  8.15 uur - 14.30 uur
Dinsdag  8.15 uur - 14.30 uur
Woensdag 8.15 uur - 14.30 uur
Donderdag 8.15 uur - 14.30 uur
Vrijdag  8.15 uur - 12.15 uur

Op de jaarkalender vindt u onze vakanties, vrije dagen 
en studiedagen. Dan hebben alle kinderen vrij.

Wenochtend
Aan het einde van het schooljaar is er voor alle kinderen 
een algemene wenochtend. De kinderen gaan deze 
ochtend direct naar hun nieuwe groep, om daar kennis 
te maken met de leerkracht en (nieuwe) klasgenootjes.

Gym
In een aantal groepen werken wij met blokuren gym. 
Dit betekent dat de kinderen uit deze groepen een 
keer in de week 1,5 uur gymles krijgen. Het maakt dat 
wij een verdiepingsslag kunnen maken met onze 
gymlessen voor de oudere kinderen. Tevens maken wij 
op deze manier nog meer gebruik  van onze vakdocent 
gym. Wanneer de gymles wordt verzorgd door de 
vakdocent, is de leerkracht van de groep vrij geroosterd 
voor andere schooltaken, b.v.  voor de plusgroep.De 
kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 gymmen twee keer in 
de week, drie kwartier. De kleuters hebben de eigen 
gymzaal tot hun  beschikking en zij gymmen minimaal 
twee keer in de week in de kleutergymzaal. Het 
gymrooster, welke groepen wanneer gymmen, wordt 
aan het begin van het nieuwe schooljaar gecommuni-
ceerd.

Meester- en juffendag
Meester- en juffendag wordt op een door de 
leerkracht(en) zelf gekozen dag met hun eigen klas 
gevierd. Zij maken er met hun klas een feestje van die 
dag.

Zomervakantie
Heerlijk zes weken genieten van vrije tijd. Niet hoeven 
te rennen en vliegen ’s morgens om op tijd te komen, 
geen vergaderingen, geen gesjees naar sportclubjes, 
muzieklessen e.d. Gewoon lekker genieten thuis of op 
een vakantieadres. We krijgen nog wel eens verzoeken 
van ouders die een dagje eerder weg willen, of de 
kinderen de laatste dag vrij kunnen krijgen. We geven 
daar geen toestemming voor. De vakantie duurt voor 
alle leerlingen zes weken en voor de leerkrachten vijf 
weken.



Groep VW Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1-2 Grutto’s 1 Nanda Nanda  Nanda Nanda Nanda
1-2 Velduilen 1 Kim H. Kim H. Sam  Kim H. Kim H.
3 Graspiepers 1 Carmen Anika Carmen Carmen Carmen
4 Zwaluwen 1 Kirsten Kirsten Kirsten Anne Marie Anne Marie
      
1-2 Patrijzen 2 Marije Marije Ineke Ineke Ineke
1-2 Buizerds 2 Natasja Natasja  Natasja Natasja Natasja
3 Meerkoeten 2 Anika Stephanie Stephanie Stephanie Stephanie
4 Scholeksters 2 Dyanne Ryanne Ryanne  Dyanne Dyanne
      
5 Ringmussen  4 Bernardien Bernardien Bernardien Bernardien Bernardien
5 Torenvalken  4 Jonneke Jonneke Jonneke Fleur Fleur
5-6 Kwikstaarten  4 Mirjam Mirjam Mirjam Anika Anika
6 Fazanten 4 Lies Lies Lies Lies  Lies
      
7 Kieviten 3 Norbert Norbert Jackie Jackie Jackie
8 Wulpen 3 Mariëlle  Mariëlle Mariëlle  Kim  Mariëlle
7 Kwartels 3 Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne
8 IJsvogels 3 Chantal Chantal Chantal Chantal Margot (1/2)
      
Onderwijsassistent  Denise / Sam  Denise   Denise   Denise / Sam  Denise / Sam 
IB    Melissa / Birgitte Melissa / Birgitte Melissa Birgitte
IPC / coach    Nanda / Kim 
ICO / schoolopleider    Mariëlle   
ICT     Chantal  
Gym     Thomas / Anouk  Thomas 
RT    Fleur Fleur / Margot (1/2)  Margot 
Plus     Anne Marie Anne Marie Ryanne 
Conciërge   Hassan  Hassan Hassan (1/2)
Brede schoolco  Jackie  Jackie (1/2)
Gedragsspecialist: Lies    
Administratief  Yvonne   Yvonne 
Schoolleider en ondersteuning  Mirelle  Mirelle Mirelle

Vanaf januari start er een instroomgroep bij de kleuters, de Koekoeken.

Katholieke Basisschool Hof ter Weide is een 
school van de Katholieke Scholenstichting 
Utrecht (KSU)

Musicallaan 108 
3543 BT  UTRECHT
tel: 030-6772960 

info.hofterweide@ksu-utrecht.nl
www.ksu-hofterweide.nl


