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Lezen is leuk! En Samen lezen
  

Lezen in de TO-carrousel 

Dat is nieuw. Aanleiding is de 

aandacht voor het belang van 

lezen op de basisschool. Maar 

ook de wens van kinderen in 

Overvecht. Uit het onderzoek 

naar de vrije tijdsbesteding en 

wensen van kinderen kwam 

naar voren dat veel kinderen 

lezen als hobby hebben en dat 

zij beter willen worden in wat 

ze nu doen.  

Lezen in de carrousel van de 

Brede School Overvecht is 

tot stand gekomen met de 

Bibliotheek Utrecht.  

 

Theaterdocent  

Er is een aanbod voor de 

kinderen in de kleuter 

groepen en groep 3. De 

theaterdocent Liesbeth Bool 

gaat met kinderen op 

avontuur naar aanleiding van 

het voorlezen van een 

prentenboek. Kinderen spelen 

fragmenten uit, voorspellen, 

beelden zich in wie ze zouden 

willen zijn in het verhaal. In de 

groep blijft het prentenboek 

achter zodat de leerkracht er 

nog eens aandacht aan kan 

besteden.  

 

Midden- en bovenbouw 

Ook in de andere groepen is 

er aandacht voor lezen in de 

carrousel. Naast het ervaren, 

dat centraal staat bij de 

jongeren kinderen,  nu ook 

verder ingegaan op het 

herkennen van karakter-

eigenschappen van de 

hoofdfiguren in de boeken. Na 

de lessen op elke school is het 

mogelijk om verder te gaan in 

de vervolglessen. Aanmelden 

daarvoor kan via de website.  

Cluster Noord 

Lezen is leuk! en samen Lezen 

is gestart op drie scholen 

(OBO klopvaart, De Schakel, 

Johannesschool). De komende 

2 jaar komt het aanbod ook 

langs op de andere scholen. 

 

Lezen is leuk, maar ook 

belangrijk. Op de volgende 

pagina kunt u lezen waarom.  

In dit nummer: 

Lezen in de talentencarrousel,  

Vreedzame Kinderraad, Activiteiten op school,   

Overvecht Heroes en nog veel meer 

Het Corona-virus en 

Brede School-

activiteiten 

 

 
 

Wij hadden allemaal gehoopt 

dat dit schooljaar zou zijn als 

vanouds. Met op alle scholen 

leuke en mooie activiteiten 

onder en na schooltijd. 

Helaas, dat is toch niet het 

geval.  

 

Veel scholen hebben liever 

geen derden in de school. 

Dus ook geen aanbieders 

van activiteiten. Is dat het 

geval, dan gaan activiteiten 

niet door. Of zijn ze 

aangepast, bijvoorbeeld in de 

vorm van online lessen.  

 

Wij willen er alles aan doen 

om te zorgen dat kinderen 

mee kunnen doen. En vragen 

om uw begrip als dat helaas 

toch niet mogelijk is.   

 
 

 

 

 

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 Terweide  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School Klimroos  •  Brede School 

Dichterswijk 

Nieuwsbrief Periode 1 – 2020-2021 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Een vraag: is lezen leuk?  
Dat lezen belangrijk is wordt meestal snel beaamd. Leuk wordt 

het niet zomaar. Het begint bij de verworvenheid van het 

schrift. Hiermee is het al eeuwen mogelijk te communiceren. 

Het geeft de mogelijkheden informatie over te dragen, ideeën te 

delen, boodschappen door te geven,  maar ook om emoties te 

delen en het herscheppen van de werkelijkheid. Een rijke vorm 

van communiceren. Het is veel rijker dan met vlaggen zwaaien, 

rooksignalen, trommelgeroffel of andere niet gesproken 

communicatie vormen.   

 

Leesvaardigheid  

Om deel te nemen aan het menselijk verkeer, aan cultuur in 

allerlei vormen om je als mens te ontplooien, is het beheersen 

van de leesvaardigheid heel belangrijk. Als het belang zo 

prominent is, is het opmerkelijk dat lezen, ook in rijke landen, 

niet zomaar vanzelfsprekend is.  Ook nu merken we op dat er 

steeds minder wordt gelezen, Het is dus nodig onophoudelijk 

aandacht te besteden aan de verworvenheid van het lezen. Er is 

veel aandacht voor het technisch lezen. Zeer belangrijk, want 

zonder vlot en nauwkeurig lezen wordt de inhoud al snel 

gemist. (uit: Lezen, kunst en kunde  van Jo Kloprugge ) 

 

Lezen wordt leuk…. 

wanneer er een diep besef is dat als je leest er iets gebeurt. Dat 

er iets waardevols gebeurt. Je beleeft, je ontdekt, je deelt 

ervaringen, je vergelijkt, je wordt geïnformeerd, je wordt 

emotioneel geraakt. 

Lezen wordt leuk wanneer de houding, de attitude, tot lezen 

positief wordt gestimuleerd. De attitude wordt aangeleerd en is 

niet aangeboren.  Positieve ervaringen met boeken, teksten en 

verhalen zorgt voor een positieve attitude voor het lezen. Er ligt 

een opdracht voor iedereen die iets doet met lezen voor 

kinderen. Voor kinderen moet lezen leuk zijn en opvoeders 

zorgen ervoor dat het aanbod goed is. 

 

Wat werkt?  

Voorlezen, mogen huilen en lachen bij het boek, zelf kiezen wat 

je wilt lezen, samen lezen met als doel samen beleven, kiezen 

wie jij zou willen zijn in het verhaal, kort om bij leesattitude gaat 

het om jezelf zijn en daar om bewonderd worden en niet de 

leesvaardigheid. 

 

 

 

 

Twee winnaars!  
Carla (12) & Sena (13) twee (oud-)leerlingen van CBS De 

Schakel winnen de tweede Nationale Cees de Veer Kinderprijs. 

De prijs voor kinderen en jongeren die verschil maken werd 16 

september uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht.  

  

Een les op school 

Carla & Sena voeren actie tegen racisme en discriminatie onder 

leeftijdsgenoten en hun ouders. Dit sluit goed aan bij onze 

Vreedzame scholen en wijk. Iedereen is anders en hoort erbij 

in Overvecht! Ze bedachten een les om hun eigen ervaringen en 

boodschap over gelijkheid te delen. Ze ontvingen naast de 

prijsbeker ook nog eens 1000 euro om verder te investeren in 

hun idee. In dit filmpje vertellen zij over hun project en hoe dit 

tot stand gekomen is. Wij zijn allemaal supertrots op Sena en 

Carla!! 

 

 

 
De winnaars met hun prijs 

Ken jij ook kinderen in Overvecht die iets doen voor de wijk? 

Wil je hen in het zonnetje zetten? Laat het ons dan weten. Wie 

weet komen ze in de volgende Nieuwsbrief.  

 

https://youtu.be/_or_nzclF-g
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Vreedzame 

kinderraad  
Elk schooljaar worden twee vertegenwoordigers van groep 7 

gekozen voor de Vreedzame kinderraad. Zij kiezen met hun 

achterban op school een afspraak van het wijkmanifest waar zij 

aan willen werken. De kinderen gaan onderzoek doen en 

proberen oplossingen te vinden voor een probleem dat in de 

wijk speelt. Meestal begint de oplossing met een ontmoeting en 

elkaar beter leren kennen en begrijpen. De kinderraadsleden 

van OBO Spoorzicht Widad en Younes  kozen ervoor om iets 

te doen tegen het buitensluiten van kinderen met een beperking. 

Om meer te weten te komen over deze kinderen gingen ze 

samen met klasgenoot Maryam en meester Patrick op bezoek 

bij basisschool de kleine Prins. Dit is een school voor kinderen 

met een chronische ziekte.  

 

Op bezoek bij de Kleine Prins 

Romée, Sanae, Sabir en Christiaan van de kleine Prins vertelden 

hoe lastig het soms is dat als mensen jou niet kennen, zij vaak 

denken dat je iets wél kan maar dat het niet lukt door je ziekte. 

Dat kinderen naar je kijken als je in een rolstoel zit, is niet altijd 

leuk 

Ze vertellen waarom hun school speciaal is: De juffen en 

meesters gaan goed met je om, letten goed op je. Als je ziek 

bent kun je op een bed liggen. Als je medicijnen nodig hebt 

komt er iemand in de klas. Ook komt er bijvoorbeeld een 

fysiotherapeut of logopedist in de klas.  

 

Hebben de kinderen tips voor de kinderraad, zodat er minder wordt 

gepest in de wijk Overvecht? 

Altijd positief blijven en geduldig. Als je een beperking hebt, is 

het fijn als kinderen rekening met je houden wanneer je een spel 

doet. Ook was er een rondleiding door de school. Vooral de 

grote gymzaal en het bed in de klas vonden Widad, Younes en 

Maryam indrukwekkend.  

Sabir van de kleine Prins: ‘’ik vond het leuk omdat niet iedereen 

ervaring heeft met kinderen met een beperking. Nu kon ik 

vertellen hoe dat voelt en het voelt vertrouwd als iemand weet 

wat je hebt. Het was geweldig dat je ook in contact komt met 

kinderen die geen ziekte of aandoening hebben’’.  

Meester Patrick: ‘’wat indruk maakte was dat het soms moeilijk 

is om vrienden te maken en dat je soms aan de buitenkant niets 

van de ziekte ziet. Younes van Spoorzicht zei; ‘’het gesprek was 

heel leuk, vooral omdat je er gewoon over kan praten’’.    

 

Buurtactie 

De kinderraadsleden van de andere 11 basisscholen denken ook 

na over een buurtactie samen met iemand die in de wijk werkt 

of woont. Ook gaan ze opstekers (complimenten) uitdelen aan 

bewoners, Vreedzame wijk helden,  die actief zijn in hun wijk. 

Bijvoorbeeld een wijkagent, een ouder, een bewoner die 

schoonmaak acties organiseert of iemand die zich inzet voor 

een groene wijk.   

 

Wijkmanifest  

Het Wijkmanifest dat de Kinderraad van vorig jaar heeft 

opgesteld. Wilt u een exemplaar (A3-formaat) ontvangen om op 

te hangen? Stuur dan een mail naar 

p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl  
Het Wijkmanifest 

mailto:p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl
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Activiteiten op school in dit schooljaar 
 

Dit jaar zijn er veel nieuwe 

activiteiten op alle scholen.  

We zijn trots om samen 

met SportUtrecht in 

Overvecht vier nieuwe 

sporten te verwelkomen: 

basketbal, flagfootball, 

turnen en hockey (vanaf 

februari 2021). Sporten die 

al bekend zijn, maar ook 

dit jaar terugkomen zijn: 

voetbal, dans, atletiek, 

worstelen, judo en taekwon-do.  Ook nieuw in het programma: 

Lezen is leuk! voor midden- en bovenbouw en Samen lezen 

voor de kleuters.  

 

Alle activiteiten op een rij: 

Dit jaar is er dus nog meer te doen dan vorig jaar: 

Voor de kleuters:  

 Voetbal, Zang en bewegen, dans, judo, taekwon-do en 

Samen lezen 

Voor groep 3, 4 en 5:  

 Voetbal, atletiek, tekenen, judo, taekwon-do, schaken,  

Lezen is leuk! En vanaf februari ook nog hockey.   

Voor groep 6 en 7:  

 Worstelen, flagfootbal, basketbal, programmeren, 

turnen, Natuur & techniek en Lezen is leuk!  

Voor groep 8:  

 Performance, mediaskills en musicaltheater.  

Kinderen uit groep 8 kunnen zich aanmelden voor de 

vervolglessen voor de bovenbouw.  

 

Carrousel 

De lessen vinden onder of na schooltijd plaats op elke school. 

Ze draaien als een carrousel door Overvecht. Dat betekent dat 

de activiteiten telkens op een andere school geboden worden, 

in de herfst of in het vroege voorjaar. Het kan ook zijn dat jouw 

groep en school pas volgend jaar aan de beurt is. Dat komt 

omdat er zoveel scholen deel uitmaken van de Brede School. 

Op de poster, de flyer en de website van de Brede school kan je 

zien welke activiteiten nu bij jou in de buurt zijn. Op elke school 

zijn 10 lessen. Daarna zijn er nog vijf gratis vervolglessen in de 

buurt, voor kinderen die nog beter willen worden.  

 

Vervolglessen  

Inschrijven voor de vervolglessen gaat via de website van de 

Brede School. Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld klik 

je op de rode button. Er verschijnt dan het bericht dat je 

inschrijving ontvangen is. Scholen en aanbieders van activiteiten  

 

bekijken samen de inschrijvingen. Kinderen die al lessen op 

school hebben gehad zijn als eerste aan de beurt. Is er nog 

plaats over, dan mogen kinderen van andere scholen in 

Overvecht meedoen.  

 

Een flyer voor alle kinderen 

Alle kinderen hebben van school een flyer gekregen met daarin 

de activiteiten van talentontwikkeling. Zodat zij thuis samen met 

ouders kunnen zien wat er op school te doen is en waarvoor zij 

zich kunnen inschrijven na schooltijd. Lid worden van een van 

de clubs of verenigingen kan natuurlijk ook. Achterop de flyer 

staat informatie zoals het telefoonnummer, adres en de 

(les)tijden.  

 

Heb je een QR-scanner op je telefoon? Dan is inschrijven nog 

makkelijker. Probeer het maar eens via het plaatje Scan mij 

hiernaast!  

 

 
De poster die hangt op alle scholen 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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Overvecht Heroes; nieuw bij de Brede School 
Een gesprek met Patrick Looijen, gymdocent bij OBO Spoorzicht en begeleider van Overvecht Heroes 

 

 Kan je wat meer vertellen over Overecht Heroes, hoe is het ontstaan? 

We zagen dat de sportclubs in de buurt ontzettend hun best doen om kinderen te bereiken in 

Overvecht. Toch zijn er ook kinderen bij ons op school die niet op een clubje zitten. Omdat je ook 

deze kinderen de kans moet bieden om fijn te sporten, besloten we zelf een club te starten. We 

vonden dat het een vriendelijke club moest zijn zonder veel gedoe. Als voorbeeld hebben we Club 

Extra genomen; een project dat al ervaring heeft met deze vorm van buitenschools aanbod. Al snel 

zagen we dat kinderen het heel leuk vonden; daarom hebben we besloten er een Brede School club 

van te maken zodat alle scholen in Overvecht er aan mee kunnen doen. 

 

 Voor welke kinderen is het bedoeld? 

De club is bedoeld voor kinderen die niet op een sportclub zitten en die het idee van een serieuze 

sportclub ook (nog) te spannend vinden. De Overvecht Heroes is er voor de gezelligheid, niet voor competitie.  

 

 Hoe kunnen kinderen meedoen, kan je iets vertellen over de aanmeldprocedure? 

Aanmelden gaat via je eigen school. Op school kan de IB-er bekijken of je past bij de Overvecht Heroes. Omdat we de groepjes niet 

al te groot willen laten zijn heeft iedere school in Overvecht maar een paar plaatsjes die ze kunnen vullen. Als de IB-er je heeft 

aangemeld en de Overvecht Heroes een plekje vrij heeft, dan ben je lid van de club.  

 

 Kan je iets vertellen over alle praktische informatie, zoals: data, tijd en plaats? 

De Overvecht Heroes is altijd op dinsdagmiddag van 14.45 uur tot 15.30 uur in de gymzaal van OBO De Gagel; Ibisdreef 401, 3564 

RS in Utrecht. Als er heel veel aanmeldingen zijn starten we misschien nog een club op een andere locatie op de woensdagmiddag. 

De begeleider is Patrick Looijen; hij is gymmeester van OBO Spoorzicht en geeft meestal lessen waarin kinderen kunnen kiezen uit 

meerdere activiteiten, dat kinderen plezier hebben is het belangrijkste. 

 

Wil je meedoen? Meldt je dan aan via de IB-er op school 

 
Vertrouwen in elkaar is het sleutelwoord 
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Inspiratiebijeenkomst Vreedzame Stad Utrecht 
 

Ook dit jaar organiseert stichting Vreedzaam weer een 

inspiratiebijeenkomt. Helaas is nog niet duidelijk of het fysiek of 

digitaal gaat worden, of een combinatie daarvan. Dat het 

interessant wordt is wel zeker!  

 

Deze bijeenkomst is op 2 december van 14.00 – 17.00 uur.  

  

Van visie naar beleid naar praktijk 

Dit jaar is het thema: ‘Vreedzaam; van visie, naar beleid tot 

praktijk’.  

  

Als gastspreker zal Stijn Sieckelinck dit jaar zijn opwachting 

maken. Stijn Sieckelinck is een bevlogen filosofische pedagoog, 

gespecialiseerd in jongeren en idealen.  

Hij pleit voor re-radicalisering. Het is een pleidooi voor warmte 

en aandacht dat de hele samenleving aangaat, niet alleen 

professionals zoals docenten en jongerenwerkers.  

Na een inleiding door Stijn Sieckelinck gaan we met elkaar in 

verschillende workshops de stap te maken van visie, naar beleid 

tot praktijk. 

 

Wil je erbij zijn? Aanmelden kan via deze link 

 
Op website van Stichting Vreedzaam staan interessante 

webinars en podcast. Neem daar ook eens een kijkje. 

 

Studiedag Brede School Overvecht 
Maandag 21 september in de Moestuin in Utrecht Oost 

 

Op een warme dag komen de Kernteamleden van de Brede School (dat 

zijn schoolleiders van de 12 scholen en managers van de organisaties 

Spelenderwijs, DOCK en Ludens) samen om van elkaar te leren. We 

bespreken wat de Brede School gedachte voor ieder van ons betekent.  

We ontdekken dat er meer behoefte is aan discussie en inspiratie;  

waarom doen we wat we doen?  We bedenken manieren om hieraan te 

werken. Het komend schooljaar gaan we aan de gang met de uitvoering daarvan.  

 

 

 
 

https://bit.ly/3jV8jKJ
https://www.stichtingvreedzaam.nl/

