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Schaken op 

school  
Nieuw in de carrousel; 

schoolschaken. Binnenkort 

start de Brede School met 

schaken op zes scholen; de 

Marcusschool, OBO de Gagel,  

Mattheusschool, Joannes 23ste, 

OBO de Watertoren en St 

Maarten. Later in het jaar 

komen zes andere scholen aan 

de beurt. De lessen zijn onder 

en na schooltijd, voor 

kinderen uit groep 5 en 6 en 

volgend jaar mogelijk ook 

voor andere groepen.  

Congres over schaken 

Op 3 november organiseerde 

adviesbureau Berenschot een 

studiedag over schaken. 

Verschillende deskundigen 

kwamen vertellen wat 

schaken doet voor je hersens. 

En wat je allemaal leert als je 

schaakt. Dat is veel: je wordt 

er slimmer van, je leert je te 

concentreren en strategieën 

te bedenken. Schaken is voor 

iedereen: het overbrugt 

leeftijdsverschillen en taal.  

Film 

Alle scholen die willen gaan 

schaken, konden zich hier 

presenteren. Zo ook de 

Brede School Overvecht. In 

een aansprekende film 

vertellen de kinderen van de 

Jenaplanschool Cleophas, die 

nu al een keer per week na 

schooltijd schaakles krijgen,  

waarom ze dat zo graag doen. 

Nieuwsgierig geworden? Je 

kan de film hier bekijken.  

 

Prijs gewonnen 

Ons enthousiasme -en dat van 

andere deelnemende scholen- 

is beloond. Berenschot en 

partnerorganisaties stellen 

een geldprijs te beschikking 

waarmee wij een start kunnen  

maken. Het Wijkbureau heeft 

dat vanuit de Versnelling 

aangevuld. Dat is heel mooi, 

want daarmee kunnen heel 

veel kinderen in Overvecht 

leren schaken. 

 

Schaken doe je samen… 

Met vrienden, vriendinnen, 

buurtgenoten, ouders. 

Daarom zullen we ouders 

betrekken bij schaken op 

school, als hulpouder of als 

schaakmaatje.  

 

In dit nummer: 

Schaken op school,  

Kunst op de schoolpleinen,   

Een muzikaal sprookje en nog veel meer  

    

Informatie over 

basisscholen in  

Overvecht: 

 
 

Op dinsdag 17 april is er 

weer een informatieavond 

voor ouders die zoeken naar 

een goede school in de 

buurt. Alle basisscholen en 

ook Spelenderwijs en Ludens 

zijn daar aanwezig om uw 

vragen te beantwoorden.   

 

De avond start om 19.00 uur 

en duurt tot 20.30 uur. De 

locatie is OBO Spoorzicht, 

Teun de Jagerdreef 1B.  

 

U kunt vrij binnenlopen.  

 

 

 

  

 
  

 

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 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 2 – 2017 - 2018 

file:///F:/Schaakklas%20v3.mov
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Kunst op de schoolpleinen  
Afspraak is dat nieuwe gebouwen altijd een klein deel van het 

bouwbudget (1,5%) besteden aan een kunstwerk als het een 

gebouw betreft waar de gemeente voor meer dan 50% in 

investeert. De gebruikers en de architect maken gezamenlijk 

een keuze uit een lijst met voorgedragen kunstenaars. Voor het 

gezamenlijke schoolplein van OBO Spoorzicht en Jenaplanschool 

Cleophas is dat Yasser Ballemans geworden.  

 

Ontmoeten en verbinden 

Yasser Ballemans heeft als uitgangspunt een kunstwerk 

ontworpen waarbij begrippen als ‘ontmoeten’, ‘verbinden’ en ‘in 

contact met een ander’ centraal staan. De scholen willen 

verbinding met de wijk en een open, uitnodigende sfeer 

uitstralen. Dat is ook de intentie van het kunstwerk De 

Boekboom dat tot spelen en bewegen uitnodigt. Spelend kunnen 

de kinderen hun eigen verhalen maken. 

 

De Boekboom  

De Boekboom is een houten sculptuur dat er uit ziet als een 

open geklapt boek. Het bestaat uit zeven pagina’s die samen 

(zoals bij een pop up boek) een boom vormen waarin de 

kinderen kunnen spelen en elkaar op verschillende manieren 

kunnen ontmoeten. In dit boek staan geen letters. Het is een 

open boek dat kinderen uitdaagt om al spelend hun eigen 

verhaal te creëren. Onder de bladeren staat een ronde tafel die 

tot een leuk gesprek of een picknick in de buitenlucht uitnodigt. 

Als een symbool voor kennis en wijsheid kijkt een uil van boven 

neer op het geheel. 

 

 
 

De Boekboom op het speelplein van OBO Spoorzicht en 

Jenaplanschool Cleophas  

Levend Kunstwerk op het plein van OBO de 

Gagel/Mattheusschool  

Andere kunstwerken  

Ook op andere schoolpleinen staan kunstwerken. Bij OBO de 

Gagel/Mattheusschool is dat een ‘levend’ kunstwerk, dat de 

beide scholen symbolisch met elkaar verbindt.  

Het kunstwerk is óók bijzonder omdat het -door elkaar- de 

namen draagt van alle leerlingen van de twee basisscholen. 

Nieuwe leerlingen krijgen een eigen blaadje aan de boom, met 

hun eigen naam er op. Kinderen die na groep 8 de school 

verlaten, schroeven zelf hun blaadje los als ze zijn ‘uitgegroeid’.  

Ook de Joannes XXIII heeft in het kader van de 1.5%-regeling 

een kunstwerk gekregen.  

 
 

Joannes XXIII; de pilaren onder de lerarenkamer vormen de 

naam van de school en daarmee een kunstwerk 

 

 

 

 
De Boekboom bij de Matheusschool en OBO  1 
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Een sprookje: Er was eens muziek voor elk kind in Overvecht 
Onze droom: Kinderen in Overvecht maken samen muziek.  

Het begon in schooljaar 2011-2012 met muzieklessen op drie 

scholen. Aangestoken door het enthousiasme besloten 

andere scholen ook mee te doen. Nu, 6 jaar later doen alle 

scholen in Overvecht mee en is de MuziekRoute niet meer 

weg te denken uit deze wijk.  

 

 
 

De MuziekRoute 

De MuziekRoute daagt de kinderen uit om hun eigen 

muzikale verhaal te vertellen en zichzelf te laten horen en 

zien. De kinderen voelen zich eigenaar van de muziek die ze 

samen maken. Ze leren dat ze zich moeten concentreren, 

aandachtig moeten zijn en doorzettingsvermogen nodig 

hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Ze 

leren ook wat het betekent om echt samen te werken.  

De lessen richten zich op het samen musiceren/zingen, 

creëren en improviseren. Het doel is de sociaal-emotionele 

en muzikale vaardigheden te ontwikkelen. De MuziekRoute 

hanteert een gemeenschappelijke taal, die zich ontwikkelt van 

groep 1 tot en met groep 8 en houvast biedt in het creatieve 

proces.  

In groep 5 krijgen de kinderen les op een instrument, waarbij 

zij kunnen kiezen uit klarinet, trompet, viool, cello of 

slagwerk. Voor gemotiveerde leerlingen uit groep 6,7 en 8 

zijn er naschoolse lessen. Voor de kleuters is er Zang en 

Bewegen, als opstap naar de MuziekRoute. Inmiddels is de 

MuziekRoute niet meer weg te denken bij kinderen en 

ouders in Overvecht.  

 

In cijfers  

Vocale leerlingen: 1121 

Instrumentale leerlingen: 335 

Presentaties: 25 en lessen: 1340 

Deelnemers ensembles en 

naschoolse lessen: 55  

Zang en bewegen: 735 kinderen in 

33 groepen 

De MuziekRoute is een samenwerking tussen de Brede 

School Overvecht, het UCK, het Rosa Ensemble en 

TivoliVredenburg. De MuziekRoute wordt mogelijk gemaakt 

door financiële bijdrage van de scholen, de gemeente en 

verschillende fondsen.  

 

Wil je meer weten over de MuziekRoute? Kijk dan op de 

website. Vriend worden van de MuziekRoute kan binnenkort 

ook!   

 

 
 

 
 

 

http://www.muziekroute.nl/
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De activiteiten in de 

carrousel 
 

De 2e periode van activiteitencarrousel is onlangs begonnen. 

Voor de kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 uit cluster Noord (De 

Schakel, OBO de Klopvaart en de Johannesschool) staat circus 

op het programma. Op alle scholen zijn weer diverse sporten te 

doen, zoals judo voor de kleuters in cluster Zuid en West en 

korfbal, voetbal, dans en teakwon-do voor oudere kinderen. 

Het UCK verzorgt naast de circuslessen in verschillende 

clusters theater en beeldend.  

 

Vervolglessen  

Na de eerste vijf lessen op je eigen school kan je naar een plaats 

in de buurt om vervolglessen te gaan doen. Meestal is dat op 

een school, maar soms ook in een buurthuis of in de Stefanus.  

Ben je zo enthousiast geworden? Dan kan je verder bij de club. 

De docenten van de activiteiten kunnen daarover alles vertellen.    

 

Posters 

Wil je weten wat er te doen is op of in de buurt van jouw 

school? Kijk dan op de posters die hangen op alle scholen. Daar 

staan ook namen en adressen van aanbieders van de 

vervolgcursussen in de wijk. De poster is ook te vinden op de 

laatste pagina van deze Nieuwsbrief. 

 

 

Oudermediatoren  
 

Op verschillende scholen zijn oudermediatoren actief. Zij zijn als 

pleinwacht aanwezig op de schoolpleinen tijdens de pauzes. 

Maar ze willen meer doen. Tijdens een bijeenkomst voor 

oudermediatoren en de coördinator Vreedzaam van de Brede 

School op een van de basisscholen hebben zij afgesproken ook 

actief worden in de wijk.  

 

Winkelcentrum 

In de wijk ervaren veel bewoners en kinderen overlast op het 

winkelplein. Onderwerp van gesprek is hoe we gezamenlijk dit 

stukje wijk weer van ons allemaal kunnen maken. Alleen 

bereiken we dat niet, maar samen kunnen we veel meer. Een 

van de ouders wil dit samen met de coördinator oppakken 

richting gemeente en wijkpartners. Mogelijk sluiten andere 

ouders hierbij aan.  

 

Kennis overdragen   

Waarom ben ik oudermediator geworden? Op deze vraag 

reageren eigenlijk alle ouders dat je het doet uit jezelf om een 

prettige sfeer in de wijk te creëren. Maar het is wel fijn wanneer 

dat door anderen (professionals en ouders/bewoners) gezien en 

gehoord wordt. En dat je serieus genomen wordt.  

Om andere ouders enthousiast te maken het idee om op de 

eigen school andere ouders te benaderen die ’s ochtends toch al 

vaak blijven om koffie te drinken en hen uitnodigen om eens 

over Vreedzaam te vertellen.  

 

Ervaring delen 

Ook willen de oudermediatoren graag hun ervaringen delen met 

ouders van scholen in de buurt die nog geen oudermediatoren 

hebben. Ze maken afspraken om langs te gaan bij de Ouderraad 

van een andere school om hen een korte voorlichting te geven. 

Onlangs hebben de oudermediatoren al verteld over hun 

ervaringen aan een groep van geïnteresseerde Japanse docenten 

die naar Utrecht zijn gekomen om te horen over de Vreedzame 

wijk.  

 

 
 

Oudermediatoren van OBO de Gagel tijdens het bezoek van 

Japanners aan Overvecht  

 

 

Website Wijkmediatoren 
De wijkmediatoren werken samen met Ilse Meursinge bijna wekelijks aan de website. Eke week zijn er interessante nieuwtjes te 

vinden.  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. Neem eens een kijkje bij wijkmediatoren-overvecht.nl  
  

http://wijkmediatoren-overvecht.nl/
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Stageplek voor wijkmediatoren  
 

Elk school jaar worden circa 60 mediatoren van groep 8 

opgeleid tot wijkmediator. In de eerste trainingsbijeenkomst 

leren zij  waar en wanneer zij kunnen helpen met het oplossen 

van conflicten in de wijk. Elke wijkmediator kiest vervolgens een 

stageplek bij een Vreedzame organisatie of plek. Op die 

stageplek krijgen zij een tweede training. Zij leren wat het 

uitoefenen van hun rol als mediator op die specifieke plek 

betekent. Welke conflicten komen voor? Waar is de 

mediatieplek? Hoe los je een conflict op als er veel lawaai om je 

heen is of andere kinderen zich met het conflict gaan bemoeien? 

De stage plekken zijn; de Stefanus (cultuuractiviteiten van het 

UCK), De speeltuinen of buitenspeelplekken begeleid door 

sociaal makelaars van Wijk &co, De meidenclub van st. JoU, het 

schoolvoetbaltoernooi van Harten voor Sport.  

 

Online conflicten  

Mira media gaat met de wijkmediatoren aan de slag met online 

conflicten. Hoe kunnen we ook in de online wereld Vreedzaam 

met elkaar omgaan en wat kun je doen om ook daar conflicten 

te voorkomen of op te lossen?  

Nieuw dit jaar is dat enthousiaste wijkmediatoren na de stage 

ervoor kunnen kiezen om lid te worden van een beheergroep. 

Samen met Ilse Meursinge, mediacoach,  gaan zij de website 

www.wijkmediatoren-overvecht.nl  mede beheren. Doel is meer 

zichtbaarheid van de wijkmediatoren voor anderen in de wijk. 

Ook laten kinderen d.m.v. vlogs met voorbeelden zien hoe je 

conflicten kunt oplossen of welke ouders of professionals  je 

kunt inschakelen als je er zelf niet uitkomt.  

 
 

Wijkmediatoren in speeltuin De Gagel

 

 

Onze agenda:  
 

 
 

 

Activiteiten talentontwikkeling 

2e periode > start maandag 15 januari 

 

 

Ouderkindlessen in week 6 

3e periode > start maandag 16 april 

ouderkindlessen in week 21/22 

 

Wijkmediatoren  

Diploma-uitreiking > dinsdag 29 mei    

 

Kinderraad 

Bijeenkomsten > 13 februari, 6 maart, 27 maart, 17 april  

 

MuziekRoute 

Optreden tijdens Glow in the Park > 20 januari 

Ensemble met optreden op de laatste dag; kijk op de website 

van de MuziekRoute voor datum en plaats 

 

Brede School  

Informatieavond over basisschoolkeuze > 17 april 

Studiedag > dinsdag 22 mei (alle scholen gesloten)  

 

 

http://www.wijkmediatoren-overvecht.nl/
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Poster van de activiteiten, die te vinden is op alle scholen 
 

 

 

 

 


