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Informatie-

avond over 

basisschool- 

keuze 
Als Brede School willen wij 

graag de Overvechtse 

basisscholen onder de 

aandacht brengen. Veel  

 

ouders die wonen in 

Overvecht kiezen ervoor om 

hun kind(eren) naar een 

school buiten de wijk te 

brengen. Dat vinden wij 

jammer. Scholen in Overvecht 

bieden goed en gevarieerd 

onderwijs door betrokken 

leerkrachten in -bijna allemaal- 

prachtige nieuwe gebouwen.  

 

Brede School 

Om ouders die nog een 

school zoeken voor hun zoon 

of dochter kennis te laten 

maken met de Brede School  

 

 

organiseren wij een 

informatieavond. Ouders 

kunnen horen wat de Brede  

School Overvecht aan extra’s 

te bieden heeft en er is 

gelegenheid om met de 

scholen in gesprek te gaan. 

Ook is er ruimte om met 

andere ouders van gedachten 

wisselen over de aanstaande 

schoolkeuze.   

 

Aanmelden niet nodig 

Ouders en andere 

belangstellenden kunnen vrij 

binnen lopen, aanmelden 

vooraf is niet nodig. De avond 

start om 19 uur met koffie, 

thee en een welkomstwoord. 

Daarna volgt een korte 

toelichting op de Brede 

School en een scholenmarkt. 

Ook Spelenderwijs Utrecht 

en Ludens zijn aanwezig.  

 

Wanneer en waar?  

Dinsdag 10 oktober  

van 19 tot 21 uur 

 

Basisschool OBO de 

Gagel/Mattheusschool 

Bantoedreef 2 

3564 CK Utrecht 

 

In dit nummer: 

Informatieavond voor ouders, de talentencarrousel,  

de wijkmediatoren hebben een website,   

en nog veel meer  

    

In Overvecht: 

 
 

Van 2 t/m 8 oktober is het 

Week van de Opvoeding. 

Thema dit jaar is ‘Buiten de 

lijntjes kleuren’.  

 

Het programma gemaakt 

voor en door opvoeders en 

ouders. Het is gevarieerd en 

voor alle leeftijden.  

 

Er zijn op verschillende 

plaatsen in Overvecht 

workshops en activiteiten 

voor ouders en kinderen, 

zoals de interactieve 

workshop vreedzaam 

opvoeden, samen spelen 

voor moeders en kinderen, 

media opvoeding en een 

tentoonstelling met foto’s en 

gedichten van de moeder-

baby-groep.  

 

Wil je weten wat het 

programma is? Bekijk dan op 

de aankondiging achter in 

deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

  

 
  

 

Meer weten over de Brede School Overvecht? Kijk dan op onze website!  
 

Vragen of nieuws?  
Derk Marseille, algemeen coördinator,  Email: d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

Petra Jongerius, Ouderbetrokkenheid en Vreedzame Wijk. Email: p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl  

Harmen van der Woude, Talentontwikkeling. Email: h.woude@bredeschoolovervecht.nl 

 

Brede School Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht met: 

Brede School Hart van Noord  •  Brede School Hoograven  •  Brede School Kanaleneiland Zuid  •  Brede School Ondiep  •  Brede School Overvecht  •  Brede 

School Staatslieden  •  Brede School Het Zand  •  Brede School Waterwin  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School 

Klimroos  •  Brede School Dichterswijk 

Nieuwsbrief Periode 1 – 2017 - 2018 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Activiteiten uit de talentencarrousel  
Brede School-activiteiten 

onder en na schooltijd 

worden in carrouselvorm 

aangeboden. Op die manier 

komen alle kinderen in drie 

periodes per jaar in aanraking 

met verschillende sporten en 

culturele activiteiten.  

 

De activiteiten dit jaar zijn: 

 Zang en bewegen 

 Beeldend 

 Theater 

 Dans  

 Circus 

 Judo 

 Voetbal 

 Worstelen 

 Taekwon-do 

 Korfbal 

 Atletiek 

 Media  

 Musical/theater 

 

Zang en bewegen is voor 

kleuters, musical/theater en 

media zijn op de scholen en 

meestal onder schooltijd.  

Vijf lessen op elke school  

Dit jaar werkt dat net iets 

anders dan voorgaande jaren. 

Op elke school zijn vijf lessen, 

waarin de kinderen (en hun 

ouders) kennis maken met de 

activiteit. Een van deze lessen 

is er een ouder-kindles. 

Ouders worden uitgenodigd 

om mee te maken wat hun 

kind ervaart.    

 

Vervolglessen  

Na de eerste vijf lessen op de 

eigen school volgen (voor de 

meeste activiteiten) nog eens 

vijf lessen op een andere 

school of in de buurt, op de 

sportvelden (buurtsportclub) 

of in een buurtcentrum. 

Kinderen kunnen zich voor 

deze vervolglessen aanmelden. 

Kinderen van verschillende 

scholen komen dus samen op 

een plaats voor deze lessen, 

die na schooltijd zijn. De 

activiteiten zijn gratis.  

 

Clusters 

Om ervoor te zorgen dat de 

activiteiten goed verdeeld zijn 

over de wijk, hebben we 

Overvecht onderverdeeld in 4 

clusters. In elk cluster zitten 3 

scholen. De vervolglessen zijn 

bijna altijd op een locatie 

binnen het cluster. Zo hoeven 

ouders en kinderen nooit ver 

te reizen. Hieronder een 

overzicht van alle activiteiten 

per cluster.  

Toeleiding naar een club  

Alle activiteiten uit de 

talentencarrousel worden ook 

aangeboden op een club, 

buurthuis of vereniging. Wij 

hopen dat zoveel mogelijk 

kinderen -eenmaal enthousiast 

geworden op school of in de 

vervolglessen- zich daarvoor 

opgeven. De aanbieder van de 

activiteit kan daarover alles 

vertellen.  

 

 

 

 

schooljaar 2017-2018 periodes: 

1. week 37 t/m 48 2. week 3 t/m 13 3. week 16 t/m 26

groepen clusters 11-9 t/m 2-12 13-1 tm 1-4 16-4 t/m 1-7

noord Zang en bewegen judo Zang en bewegen atletiek Zang en bewegen 

onderbouw oost Zang en bewegen judo Zang en bewegen atletiek Zang en bewegen 

zuid Zang en bewegen atletiek Zang en bewegen judo Zang en bewegen 

west Zang en bewegen Zang en bewegen judo Zang en bewegen atletiek 

noord theater voetbal (vv De Dreef) circus dans 

groep 3/4 oost worstelen theater dans circus 

zuid beeldend worstelen dans 

west dans beeldend voetbal (vv De Dreef) 

noord korfbal circus judo

groep 5/6 oost judo beeldend worstelen

zuid korfbal judo beeldend

west circus voetbal + korfbal dans 

noord dans media taekwon-do musical/theater

groep 7/8 oost dans media musical/theater taekwon-do

zuid taekwon-do korfbal media musical/theater

west korfbal dans musical/theater media

 clusters scholen overige locaties 

noord OBO Klopvaart/Johannesschool buurthuis de Boog 

De Schakel 

oost Joannes 23ste De Dreef (bijenkorf en buurthuis 

OBO Watertoren 

St Maarten 

zuid OBO Spoorzicht/Cleophas buurthuis Teun de Jager  

Op Dreef Loevenhoutse Dijk 

west Marcusschool Stefanus cultuurhuis

OBO De Gagel/Mattheusschool Vechtzoom Sportpark 

Atletiek (Cantina) 



v 
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Ensemble in de 

herfstvakantie 
Alle kinderen in Overvecht uit 

groep 6, 7 en 8 die een instrument 

bespelen, zijn in de herfstvakantie 

welkom in het MuziekRoute 

ensemble. In dit ensemble maken  

kinderen van verschillende scholen 

op verschillende instrumenten  

samen hun eigen muziek. Ze worden 

hierin bijgestaan door professionele musici.  Het Ensemble 

repeteert van 16 t/m 20 oktober iedere dag (maandag tot 

vrijdag) van 10.00 tot 13.00 uur. De locatie is de Joannes 

XX111 aan de Neckardreef 115. Op vrijdagmiddag is er een 

presentatie voor ouders en andere belangstellenden.  

 

Speel je een instrument, hou je van nieuwe muziek bedenken, 

kun je goed samenwerken en word je blij van optreden? Schrijf 

je dan gauw in! Dat kan via het inschrijfformulier op de nieuwe 

website van de MuziekRoute.  

Wil je meer weten over de naschoolse lessen van de 

MuziekRoute? Kijk dan hier naar de uitnodiging. 

  

Online 

wijkmediatoren in 
Overvecht 

Sinds een paar maanden zijn er online 

wijkmediatoren actief in Overvecht. Zes 

meiden uit de groepen 8 van de 

Marcusschool, de Johannesschool en de 

Matheusschool –die nu inmiddels naar de 

middelbare school gaan- staan klaar om 

te bemiddelen bij bijvoorbeeld online 

pesten. Elk jaar worden in de Vreedzame 

wijk circa 65 groep-8 leerlingen opgeleid 

tot wijkmediator. Nieuw dit jaar is de 

aandacht voor online conflicten. 

'Ik ben wijkmediator omdat ik graag 

wereldvrede wil. Dit is een goed begin!', 

'Online wijkmediator is bijna net zo leuk 

als kippen'; het zijn uitspraken van 

respectievelijk Daniela en Jente twee van 

de zes online wijkmediatoren die sinds 

een paar maanden actief zijn in 

Overvecht. De zes meiden (Jente, Farah, 

Anna, Daniela, Ikrame en Garciana) zijn in 

tweetallen actief op Snapchat, YouTube 

en Instagram.  

Een online plek tegen pesten 

'Elk jaar komen de wijkmediatoren bij 

elkaar. Ze zijn de oren en de ogen van de 

wijk en op school', vertelt Ilse Meursinge 

die in opdracht van Mira Media de online 

wijkmediatoren begeleid. Deze keer 

kregen de wijkmediatoren in Overvecht 

de kans om stage te lopen in de wijk om 

de online zichtbaarheid van de 

wijkmediatoren te vergroten. 'Er zijn 

immers ook online conflicten die 

opgelost moeten worden. We willen een 

online plek creëren in de wijk waar je als 

je gepest wordt of als je iets over 

mediawijsheid wilt weten naartoe kunt 

gaan. Dat is wijkmediatoren-overvecht.nl 

geworden.' Op de site zijn filmpjes, 

Instagramfoto's en Snapchats van de 

wijkmediatoren te vinden evenals 

informatie over wat te doen wanneer je 

online gepest wordt of wanneer er 

sprake is van 

sexting. 

Mira Media 

Dit artikel 

stond eerder 

in langere 

versie in de 

Nieuwsbrief 

van Mira 

Media. Daar 

kan je ook 

meer vinden 

over Mira 

Media of over 

de website 

van de 

wijkmediator

en.  

 

http://www.muziekroute.nl/
https://youtu.be/uwvQp2KkM_w
http://wijkmediatoren-overvecht.nl/
http://www.miramedia.nl/wijkbewoner-digitaal/online-wijkmediatoren-in-overvecht.htm
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Waar ik woon is het 

oorlog - anders maar toch samen 

 

Hoe bespreek je in de bovenbouw actuele thema’s als 

vluchtelingen, diversiteit en alles wat daarmee samen hangt? Hoe 

zorg je ervoor dat de dialoog gevoerd wordt met respect voor 

meningsverschillen? Soms lopen discussies en emoties hoog op, 

vliegen de oordelen om je hoofd en weet je als leerkracht niet 

goed hoe je hier adequaat op moet reageren. 

 

 
 

Verteltheater 

In het project ‘Waar ik woon is het oorlog’ van het UCK 

worden in een speelse vorm van Verteltheater moeilijke 

onderwerpen niet alleen besproken, maar ook fysiek 

uitgespeelt. Kinderen uit de groepen 7 en 8 van OBO de Gagel 

en OBO Klopvaart hebben geleerd zich in te leven in de situatie 

van vluchtelingen en worden zich bewust van hun eigen 

opvattingen en mening. Theaterdocente en actrice Evelien 

Pullens speelt in de klassen een verhaal uit. Het verhaal gaat 

over kinderen in oorlogsgebied. Dan stopt het verhaal en 

worden de kinderen uitgenodigd om samen verder te spelen en 

te vertellen. Ze vraagt de klas naar hun gevoelens en naar hun 

beelden uit de actualiteit. Ze speelt uit wat de klas aangeeft en 

ze nodigt kinderen uit om zelf mee te spelen.  

 

‘Wat zou jij doen? 

Als zij voor de tweede keer in de 

klas komt voor een verhaal uit 

het boek ‘Waar ik woon is het 

oorlog’ zitten de kinderen al 

gretig klaar, volledig bereid om 

alles in zich op te nemen en 

vervolgens ook zelf mee te 

spelen. Sommige kinderen laten 

onverwachte talenten zien in 

ingeleefd spel, anderen verzinnen 

originele oplossingen voor 

problemen die het verhaal voor 

ze neerlegt.   

 

“Wat zou jij doen als je moest kiezen tussen een vriend of iets 

wat je zelf heel graag wil? Heb je zoiets wel eens meegemaakt? 

En waarom zou het meisje uit het verhaal plotseling weglopen 

bij het oorlogje spelen? Ken jij kinderen die iets ergs 

meegemaakt hebben en daardoor soms raar reageren?” Er 

kwamen persoonlijke antwoorden op tafel en er waren stille 

momenten. Het bewijs dat het vertellen van een verhaal heel 

goed werkt om bij deze leeftijd gevoelige onderwerpen aan te 

raken.  “Ongelooflijk hoe aandachtig de kinderen waren bij je 

verhaal.” kreeg Evelien terug van de juffen van groep 7 & 8.  

 

Versnelling 

Het project bestaat uit twee lessen en maakt deel uit van de 

projecten van de Brede School in het kader van de Versnelling. 

Mogelijk komt “Waar ik woon is het oorlog” dit jaar ook op 

andere scholen.  

 

 

 

Voorkomen radicalisering  
 

De eerste trainingen voor de docententeams van de 

Utrechtse basisscholen over het voorkomen van polarisatie 

en radicalisering hebben plaatsgevonden. We willen hiermee 

het belang van omgaan met ‘scherpe verschillen’ onder de 

aandacht brengen en gesprekken met kinderen en ouders, en 

tussen professionals onderling stimuleren. Bewustwording 

van eigen handelen gebaseerd op referentiekaders en 

boodschappen vanuit eigen cultuur en opvoeding is daarbij 

een eerste stap. Binnenkort meer hierover op de website 

Vreedzame Wijk Overvecht. Deze is nu nog in aanbouw.  

 
 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-overvecht/uw-invloed/versnelling-overvecht/
http://stichtingvreedzaam.nl/vreedzame_wijk/utrecht/overvecht/startpagina.html
http://www.stichtingvreedzaam.nl/vreedzame_wijk/utrecht/overvecht/items/omgaan_met_scherpe_verschillen.html
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In de Week van de Opvoeding is er van alles te doen: 

 

 
 


