
 
 
 
 

Mededelingen:  Schooljaar 2017-2018   
04-06-2018 

Belangrijke data: 
04-06-2018: Start thema Mensen 
06-06-2018: Bezoek delegatie Bonaire 
08-06-2018: Opnames eindfilm groep Jupiter 
14-06-2018: Voorstelling Vis a Vis voor groep Jupiter 
15-06-2018: Studiedag personeel (kinderen vrij) 
19-06-2018: Inspectie Onderwijsinspectie 
29-06-2018: Sponsorloop 
02-07-2018: Gespreksweek (laatste ronde)  
09-07-2018: Schooluitje groepen 1 t/m 6 
16-07-2018: Meet & Greet nieuwe leerlingen schooljaar 2018-2019 
17-07-2018: Afscheidsavond niveau groep 8 Jupiter. 
18-07-2018: Juffen en meesterdag, tevens afsluiting thema Mensen 
20-07-2018: Laatste schooldag.  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog 7 weken en dan zit ons schooljaar erop. In de komende weken staan er nog veel activiteiten op 
de planning (zie belangrijke data).  Een aantal wil ik hier graag even toelichten. 
 
 
Bezoek delegatie Bonaire: 
6 Juni komt er een delegatie van verschillende scholen uit Bonaire onze school bezoeken. Deze 
scholen zijn aan het onderzoeken hoe een Integraal Kind Centrum opgezet kan worden. Dit is dan 
ook de reden van hun bezoek. Zij zullen een bezoek brengen aan de diverse groepen en ook aan 
groepen van de kinderopvang. 
 
Bezoek Onderwijs Inspectie: 
Op 19 juni komt de Onderwijs Inspectie ons bezoeken.  Een aantal inspecteurs zullen een aantal 
lessen observeren en de kwaliteit van ons onderwijs meten. Wij hebben overigens zelf om dit bezoek 
gevraagd omdat wij graag willen weten waar wij staan en hoe wij ons onderwijs verder kunnen 
ontwikkelen. Dit geeft ons weer handvatten om door te ontwikkelen.  
 
Meet & Greet:  
Op 16 juli organiseren wij wederom een Meet & Greet voor nieuwe leerlingen.  Omdat wij met 92 
leerlingen groeien en wij volgend jaar zeker 3 a 4 nieuwe groepen zullen formeren, is het niet 
mogelijk om de kinderen een hele dag of dagdeel in hun nieuwe groepen te laten meedraaien op de 



manier zoals u misschien gewend bent van uw vorige school.  Daarom hebben wij een andere vorm 
gekozen die wij op een later tijdstip met u zullen delen. Wij zijn momenteel druk bezig met het 
invullen van de vacatures en zullen hiervoor de komende weken gesprekken voeren met kandidaten 
en proeflessen bezoeken. Zodra wij meer weten houden wij u uiteraard op de hoogte. 
 
Sponsorloop: 
Onze vakleerkrachten gym, meester Bjorn, juf Petra en meester Koen, organiseren een sponsorloop 
op 29 juni a.s. De opbrengst hiervan is voor ons schoolplein. Zeer binnenkort ontvangt u informatie 
over de sponsorloop.  
 
Volgend schooljaar:  
Waar gaan al deze groepen naar toe volgend schooljaar?  
Zoals u weet is ons gebouw te krap voor het aantal leerlingen die na de vakantie zullen starten. Wij 
starten met 268 leerlingen na de zomervakantie. Het huidige aantal leerlingen staat op 227. Het 
komende schooljaar zullen er nog 51 nieuwe leerlingen instromen, m.n. in de onderbouw groepen.  
In totaal zijn er 319 leerlingen ingeschreven maar dat kunnen er de komende tijd nog meer worden. 
 
Zoals wij al een aantal keren hebben aangegeven, zijn wij druk in onderhandeling met de Gemeente 
om ons capaciteit probleem op te lossen.  Ook de MR heeft hierover gesprekken met de Gemeente. 
Zij zullen u binnenkort een brief hierover sturen. 
 
In Bestuurlijk overleg en in samenspraak met de Gemeente ligt er nu het volgende op tafel: 
 
De Gemeente heeft een uitzondering gemaakt voor de kinderen in Nobelhorst om 7 lokalen te huren 
in Nobelhorst.  Kinderopvang Sterrenrijk is bezig met het realiseren van een pand waarin op de 
begane grond de kinderen van de babygroepen, dreumes groep en de jongste peuters worden 
gesitueerd. Op de bovenverdieping komen 7 lokalen die door de Gemeente gehuurd zullen worden 
ten behoeve van onderwijs. 4 Lokalen voor Sterrenschool Het Universum en 3 voor de Ecologische 
school De Verwondering.  Deze lokalen zullen na 14.00 uur gebruikt worden voor de BSO groepen 
van Sterrenrijk.  
Echter, dit gebouw staat er nog niet maar wij hopen dat dit gebouw in januari 2019 opgeleverd kan 
worden. 
 
Wat doen wij dan tot die tijd? 
Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij zoveel mogelijk groepen in ons huidige pand kunnen opvangen. 
Hierover wordt druk overlegd gevoerd tussen het Bestuur en de Gemeente. Wij zien nog een 
mogelijkheid om het tweede speellokaal om te bouwen tot een klaslokaal totdat het gebouw van 
Sterrenrijk klaar is.  Dan zullen beide speellokalen weer omgebouwd worden tot speellokaal voor de 
gym van de kleuters en peuters. Wij hebben aan de Gemeente gevraagd of wij de gym van de 
kleuters dan kunnen verplaatsen naar de “grote” gymzaal.  Wij hopen op een positief antwoord.  
Als het gebouw van Sterrenrijk  klaar is zullen de babygroep, dreumesgroep en de BSO groepen dus 
verhuizen naar het nieuwe pand, dat overigens ter hoogte van het ooievaarsnest gebouwd gaat 
worden.  
In ons gebouw zullen 2 peutergroepen worden ingericht en de andere lokalen komen dan vrij voor de 
onderwijsgroepen.  
Maar zover is het nog niet. 
 
De Gemeente heeft bepaald dat wij tot die tijd met een aantal groepen (minimaal 2 of meer) tijdelijk 
naar de overkant van de A6 worden vervoerd. Wettelijk is bepaald dat als er op een afstand van 2 
kilometer (hemelsbreed)  leegstand is, de kinderen daar onderwijs kunnen krijgen. De Gemeente zet 
hiervoor bussen in.  Er wordt nog onderzocht op welke locatie dit zal gebeuren, er is immers aardig 
wat leegstand op scholen in de Parkwijk, Danswijk, Tussen de Vaarten.  



 
Natuurlijk vinden wij dit allemaal heel erg vervelend maar zijn wij wel blij dat de Gemeente voor de 
kinderen van Nobelhorst een uitzondering heeft gemaakt en 7 lokalen wil huren in het nieuwe pand.  
 
Concreet bekent het dat wij binnen ons team, samen met de MR en het Bestuur, aan het 
onderzoeken zijn welke groepen er tijdelijk naar de overkant van de A6 zullen gaan. Dit zullen 
waarschijnlijk de bovenbouwgroepen worden. Onze vorm van onderwijs moet ten alle tijden worden 
voortgezet. Denk aan het groep doorbroken werken, de thema openingen en sluitingen, de 
gymlessen, de vieringen enz. enz.  
Het trekt uiteraard ook een enorme wissel op de leerkrachten. Gelukkig hebben wij een zeer 
veerkrachtig team en wordt er gedacht in oplossingen. U kunt ervan op aan dat wij al het mogelijke 
doen om het zo goed mogelijk op te lossen en te stroomlijnen zodat de kinderen en u als ouder er zo 
min mogelijk hinder van zullen ondervinden.  
 
De komende tijd zullen wij de praktische zaken verder uitwerken. Wij hopen zo snel mogelijk van de 
Gemeente te horen op welke locatie wij volgend schooljaar met een aantal groepen kunnen starten. 
 
Groepsindeling en jaarplanning: 
U zult hopelijk begrijpen dat wij de groepsindeling voor volgend schooljaar nog niet rond hebben. 
Ten eerste moeten wij nieuwe leerkrachten aannemen, de juiste mensen voor de juiste groep  
matchen en uiteraard weten waar wij volgend jaar terecht kunnen met een aantal groepen.  
In de week van 9 juli hopen wij u meer duidelijkheid te kunnen geven.   
 
Ook zijn wij druk bezig met de planning van volgend schooljaar.  Ook dit is afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom huisvesting maar komende week kunnen wij al wel een planning maken voor 
de studiedagen zodat u daar alvast rekening mee kunt houden.  Volgende week zullen wij een 
verkorte versie alvast met u delen.  
 
Dan nog even iets leuks!!!!  
Het MaaithaiBos Nobelhorst. 
 
De afgelopen weken is er een subsidieaanvraag ingediend om een Tiny Forest aan te leggen in 
Nobelhorst. Dit is ingediend in samenwerking met Buurtschap Zuid, De Verwondering en Het 
Universum.  Het goede nieuws is dat de aanvraag is goedgekeurd en dat er in Nobelhorst 1 van de 8 
Tiny Forest wordt ingericht.  
“Het Buurtschap, de basisscholen en de kinderopvang dragen gezamenlijk zorg voor het beheer van 
het Tiny Forest. Hierdoor kunnen wij voor minimaal 10 jaar continuïteit in beheer en onderhoud 
voorzien! De kinderen willen heel graag, samen met een groep enthousiaste ouders en leden van het 
Buurtschap, de taak van ‘Wilde Wachter’ op zich nemen.” Uit de subsidieaanvraag. 
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de beschrijving.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Penne 
Directeur Het Universum. 
 
  
 
 
 



 


