
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 4 september gaan de schooldeuren open voor de start van het schooljaar 2017-2018. 

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan het gebouw. De vleugel van de middenbouw is deze 

vakantie geheel gerenoveerd. 

- Alle wanden en deuren zijn gesausd; 

- Nieuwe plafonds en Led-verlichting, die dimbaar is in de lokalen; 

- Een nieuwe wandbekleding van kurk en vilt; 

- De trap naar boven is betimmerd en uit het zicht; 

- Authentieke details zijn weer zichtbaar en hersteld; 

- Rolgordijnen die gefilterd licht doorlaten worden volgende week opgehangen. 

Een prachtig resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw schooljaar 
We hopen op een mooi schooljaar, met goed onderwijs, blije kinderen en een positief contact met u, 
als ouders. Om 8.20 uur openen wij de deuren voor u. Het team kijkt ernaar uit u te ontvangen. 
 
Tot maandag! 
 
Namens het team van de Uilenburcht, Coby Bosker 
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In de 1ste schoolweek geven wij uw kind twee formulieren mee: 
1. Het gele formulier waarop u uw adres, mailadressen, opvangadressen en noodadressen 

invult. Ieder jaar verandert er veel; zo houden wij de administratie up to date. Deze gele 
briefjes houden de leerkrachten na verwerking in de klassenmap, ze nemen ze mee op 
excursies en nemen zo contact op in geval van nood. Vult u het duidelijk in? 

2. Opgaveformulier voor helpende ouders 
Wilt u deze formulieren zo spoedig mogelijk (liefst in de 1ste week) ingevuld retourneren? 
 
 
In deze Info aandacht voor de volgende zaken: 

 Welkom 

 Nieuwe schooltijden 

 Schoolfotograaf 

 Warmwelkom gesprekken 

 Nieuwe methode 

 Woensdag = Fruit-groentedag 

 Gymrooster 

 Gymafspraken  

 Veiligheid bij het halen en brengen van 

uw kind(eren) 

 Rooster voor het buitenlopen van de 

leerkrachten 

 Overblijven 

 
Welkom 
Nieuwe teamleden 
Juf Angela Vriend in groep 1/2b, zij vervangt juf Renate 
van Brandwijk.  
Juf Margot Kok in groep 4/5b 
Juf Renée Molenaar, zij is via de invalpool voor vier dagen aan onze school verbonden; (als ze niet 
invalt op een andere school binnen ons bestuur!). 
Juf Coby Bosker, directeur 
In een volgende info stellen zij zichzelf voor. 
 
Nieuwe leerlingen 
Fijn dat er weer veel nieuwe leerlingen op maandag bij ons op school starten. 
 Van harte welkom! We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons.  
 
 
De Schooltijden 
De schooltijden zijn met ingang van het nieuwe schooljaar veranderd. Woensdag- en vrijdagochtend 
werken we door tot 12.30 uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur 08.30-12.30 uur 08.30-12.00 uur 08.30-12.30 uur 
 

13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur  13.15-15.15 uur  
 

 
 
 
Schoolfotograaf 
Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf ‘Fotoster’ foto’s maken bij ons op school  
http://www.foto-ster.nl/schoolfotograaf/  
Op dinsdag 19 en woensdag 20 september worden er portret- en groepsfoto’s gemaakt.  

Meer informatie ontvangt u in de eerste schoolweek.  

http://www.foto-ster.nl/schoolfotograaf/
https://www.stickerop.nl/muurstickers/welkom-bij-ons/


Warmwelkomgesprek 

Vanuit de klankbordouders en de werkgroep 

ouderbetrokkenheid is de vraag gekomen of er ook 

gesprekken ingepland zouden kunnen worden, waarin 

de ouders ‘de gebruiksaanwijzing’ van hun kind 

vertellen aan de voor hen nieuwe leerkrachten. Het 

gaat dan om gesprekken in het begin van het 

schooljaar, een kennismaking voor ouders met de 

 leerkrachten, en van leerkrachten met de ouders van een voor hen nieuwe leerling.  

Deze gesprekken vinden plaats in september in de 3de en 4de schoolweek. U wordt voor dit gesprek 

uitgenodigd. Voor de groep 3-8 geldt dit voor alle leerlingen. Voor de groep 1-2 alleen voor de 

leerlingen die bij een nieuwe leerkracht in de groep zitten. 

 
 
Nieuwe methode 
Direct in de eerste week gaan we werken met de nieuwe methode voor 
taal: Staal.  
Deze methode sluit goed aan bij onze spellingmethode. 
In den lande en ook scholen binnen ons bestuur, die met deze methode 
werken, zijn heel tevreden. 
 
 
Woensdag = Fruit-groentedag  
Wilt u uw kind op die dag wat fruit of groente (worteltjes, tomaatjes, een stukje komkommer) 
meegeven? 
Een tip van de leerkrachten van groep 1-2: geeft u uw kind niet teveel mee, zij merken regelmatig dat 
een kind een volwassen portie fruit mee heeft. 
 
 
Het gymrooster 
De groepen 1/2 gymmen dit schooljaar in de Judoschool van Eric Bos, aan de overkant. Op 
dinsdagmorgen hebben deze groepen 45 minuten gymles onder leiding van Petra Bos. De eigen 
leerkracht blijft bij deze lessen aanwezig. Omdat de leerlingen hun gymtas op school houden met 
hun gymschoentjes, is er geen extra gymkleding nodig.  
 
NB: De gymtijden zijn onder voorbehoud. Gedurende het schooljaar kunnen de gymtijden veranderen. 
Dit heeft te maken met het hebben van diploma om gymlessen te mogen geven.  
 

Dag Gymzaal Tijden  Groep  Leerkracht  Vakleerkracht  

Maandag Kloet 2 zalen 13.30 – 14.10 8a Judith  

  13.30 – 14.10 7a* Simone  

  14.10 – 14.55 7b* Inge  

  14.10 – 14.55 5a* Elina  

      

Dinsdag Kloet 2 zalen 13.30 – 14.10 6a* Irene  

            13.30 – 14.10 4a* Cynthia  

  14.10 – 14.55 6b* Laura  

  14.10 – 14.55 4/5b* Margo  



Woensdag Kloet    45 min 08.45 – 09.30 4a Liza Sportservice 

              40 min 09.30 – 10.10 5a Mirjam Sportservice 

              40 min 10.10– 10.50 7a Atinah/Simone Sportservice 

              40 min 10.50 – 11.30 7b Inge Sportservice 

              45 min 11.30 – 12.15 8b* Marie-Louise Eigen les 

Donderdag Kloet    40 min 08.30 8b Marie-Louise Sportservice 

  09.10 6b Caroline Sportservice 

  09.50 4/5b Margo Sportservice 

  10.30 6a Anouk Sportservice 

  11.10 – 11.50 8a Judith Sportservice 

  13.30 3b Debby  Sportservice 

  14.15 3a Frank  Sportservice 

     11 lessen Sportservice 

 
* Groep 8a-8b gaan zelfstandig naar De Kloet of ze gaan zelfstandig naar huis. 
Gymafspraken 

 

  

Gymnastiek.  

In de eerste week starten we al met de gymlessen.   

Wat nemen de kinderen mee?  

 Gymkleding (dus niet gymmen in de zomerkleren)  

 Gymschoenen/sportschoenen. Let u ook op de zolen? In de grote gymzalen worden veel 

toestellen gebruikt en zg. turnschoentjes hebben te gladde zolen en dan hebben kinderen te weinig 

grip. Schoenen zijn ook belangrijk om voetwratten te voorkomen.   

 Turnschoentjes zijn wel prima voor de kinderen uit groep 1 en 2.   

 Ook als een kind zijn gymkleding is vergeten, gymt het kind mee. Ze sporten dan op blote 

voeten en in hun gewone kleren.   

 Wilt u er voor de lagere groepen ervoor zorgen, dat de leerlingen niet te moeilijke kleding 

aanhebben?   

  

En als uw kind niet mag gymmen?  

- Allereerst, beperk dit tot een uitzondering. Onze ervaring is dat het ’s morgens nog wel eens 

lastig gaat, maar dat een kind dan met de ochtendpauze al volop meespeelt en de gym ’s middags 

ook weer lukt.  

- Ook doen kinderen het gewoon rustig aan, als zaken niet kunnen. Daar letten we op.  

- Als uw kind echt niet mee kan gymmen, schrijf dan een briefje aan de leerkracht. U of uw 

kind doet dit in het (blauwe) bakje dat op het bureau staat. U hoeft de leerkracht dan niet te storen.   

-  In principe gaan deze kinderen gewoon mee naar de gymles en zitten dan langs de kant of  
“assisteren” de leerkracht. Kunnen kinderen niet goed lopen, dan gaan ze naar een andere groep en krijgen 

dan werk mee.     

  

 



   

Halen en brengen van uw kind(eren): De 
groepen 3a, 3b, 4a en 4/5b gaan via de 
onderbouwingang en via de trap naar boven. 
In korte tijd gaan er meer dan 100 kinderen 
naar boven; dat willen we graag snel en rustig 
laten verlopen.  

o Wilt u erop letten, dat uw kind de leuning 

vasthoudt?  

o En dat jonge kinderen getild worden?  

o En rechts houden, als er naar boven èn 

beneden gelopen wordt?  

  

Even wat tips:  

- Houdt u het afscheid kort? We gaan zo 

beginnen.  

- De leerkracht is er voor de kinderen. Is er even 

contact nodig, wilt u hier rekening 

meehouden?   

        

Omdat met 15 groepen in het gebouw de 

logistieke druk groot is een aantal afspraken:  

  

Groep 1/2d:  

o Alleen deze leerlingen mogen door de 

nooduitgang, naast de aula. Dit doen ze alleen 

bij het begin en het einde van de schooltijden.  

Groep 1/2c: o Deze leerlingen gaan door de 
onderbouwhoofdingang. Hun kapstok is in het 
kleine gangetje, bij het toilet.  
  

Wachten op het grote plein.  

De kinderen en ouders van de groepen 4a en 
4/5b wachten wel op de 
bovenbouwspeelplaats, tot de deur open gaat. 
Het onderbouwplein wordt anders veel te druk. 
Dit geldt ook voor de middag.  
 
De kinderen en ouders van de groepen 1/2 en  
3 wachten op het onderbouwplein. 

 

   

Afscheid in de gang – groep 1-2 en 3.  
’s Morgens mag u uw kind tot in het lokaal 
brengen. ’s Middags nemen ouders afscheid in 
de gang en gaan ouders niet meer mee in het 
lokaal. De ouders van de leerlingen van groep 
3 mogen de eerste week ook ’s middags nog 
even mee naar boven om afscheid te nemen.   
  

Afscheid buiten.  

Aan de ouders van de groepen 4 – 8 vragen wij 

om ’s middags buiten afscheid te nemen van 

uw kind.   

  

        

Buitenom lopen  

We willen graag dat de ouders van de groepen 
1/2c en 1/2d ook rustig hun kind weg kunnen 
brengen. Daarom de volgende afspraak:   

o Ouders die van de ene kant van de school 

naar de andere kant lopen kunnen niet 

meer via de korte doorloop naar de aula en 

zo verder.  

Wilt u hier rekening meehouden en er eventueel 

andere ouders even op wijzen om even 

buitenom te gaan?  

 

 
Op de fiets of lopend naar school? 
Zoals u weet, hebben wij rondom de school maar beperkte ruimte om fietsen te stallen. Het is niet 
mogelijk dat elke leerling op de fiets naar school komt. 
Wij hebben in kaart gebracht middels de Routeplanner van Google welke kinderen op de fiets mogen 
en welke kinderen dus lopend naar school gaan. We hebben daarbij de afstand van 700 meter 
aangehouden. Dit is ongeveer 10 minuten lopen. Ziet u op de routeplanner dat uw huisadres verder 
is dan 700 meter, dan horen wij dit graag van u. 



 
Aan het begin van het schooljaar maken we een fiets/looplijst per groep. Kinderen die een aantal 
dagen per week naar de oppas gaan, die verder dan 700 m woont, geven dit door aan de leerkracht 
en dat tekenen we aan op de lijst. Zo houden we de verkeersstroom overzichtelijk. 
 
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen mogelijk, neemt u dan even contact op met de directeur? Dit 
moet ieder schooljaar opnieuw gebeuren. Omstandigheden veranderen namelijk. 
Incidentele redenen als tandartsbezoek of een bezoek aan de orthodontist, en dergelijke, geeft u of 
uw kind door aan de leerkracht. Voor het bezoeken van vriendjes na schooltijd, mogen de kinderen 
toch niet op de fiets. Dat past echt niet in de fietsenstalling. 
 

Lopend naar school 
 
Kinderen die wonen in: 

Op de fiets naar school  
 
Kinderen die wonen in: 
 

Zesstedenweg 304 en lager Zesstedenweg 306 en hoger 

Zesstedenweg 267 en lager Zesstedenweg 269 en hoger 
Raadhuislaan Platanenlaan 

Burgemeester Schrijnderlaan Elzenlaan 

Pieter Noordeloosstraat Kastanjelaan 
Snoekstraat Lindelaan 

St. Elisabethstraat Acacialaan 
Fuut Compagniestraat 

Grutto Rietzanger 

Waterhoen F. Bordewijkstraat 

 Multatulihof 

Beukenlaan 71 en lager Beukenlaan 73 en hoger 

Radboud Bertus Aafjesboulevard 

Nuwendoorn Annie MG Schmidtweg, achter de 
Bordewijkstraat 

Nijenburg Belcampo 

Op de Hoef Theo Thijssenweg 
Renate Rubensteinlaan Simon Vestdijkweg 

H. Marsmanstraat Antoon Koolhaasstraat 
Thea Beckmanstraat Vasalisboulevard 

Zesstedenweg tot de Rietzanger De Weed 

Molenstraat Godfried Bomanshof 
De Rietzanger is de grens. Verlengde Raadhuislaan 

De Bordewijkstraat is de grens. Zesstedenweg achter de Rietzanger 
De westkant van de Brandjessloot is de grens.  
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U kunt uw kind opwachten – neem de fiets mee – op de speelplaats, op  het voetbalveldje, onder de 
boom of onder de overkapping. 
Wilt u niet op het schoolpad wachten? 
 
 

Buitendienst  

Elke dag lopen er twee leerkrachten buiten, in een oranje 
hesje.  De tijden en beurten zijn als volgt verdeeld:   

08.15 - 08.25 uur /13.00 - 13.05 uur - 15.15 - 15.25 uur  

  

Maandag  Judith (8a)  Irene (6a) 

Dinsdag  Marie-Louise (8b)  Margot (4/5b) – Liza (4a) 

Woensdag  Mirjam (5a)  Debby (3b) 

Donderdag  Inge (7b) Simone / Atinah (7a) 

Vrijdag  Caroline (6b) Frank (3a) 

  

De groep met de buitendienst blijft buiten spelen tot de bel gaat en gaat dan met de leerkracht mee 
naar binnen. Het is de bedoeling dat u dan buiten afscheid neemt.   
 
 
 
 
 

Het ophalen van uw kind  (voor nieuwe ouders-oppassen……..)  

Iedere middag verlaten om 15.15 uur meer dan 500 mensen de speelplaats om naar huis te gaan. 

Tussen de middag zijn dat er ongeveer 300. Hoe kunnen we het veilig en overzichtelijk houden?  

Vaak slibt het schoolpad dicht met ouders, opa’s en oma’s; kinderen kunnen er niet meer door en er 

is geen overzicht meer voor de drukke weg.   

  

Voor de groepen 1-2:  

We willen het schoolpad overzichtelijk houden.  

o Wilt u uw fiets stallen bij de Muziekschool of tussen de hekken voor aan de weg?  

o Het schoolpad is verbreed en de kinderen worden op het brede schoolpad 

overgedragen aan de ouders- verzorgers.  

o Wilt u allemaal aan de linkerkant gaan staan (vanaf de weg gezien)? Dan hoeft uw 

kind maar naar één kant te kijken en houden de juffen het overzicht.  

o Wilt u het pad naar het zebrapad (tussen de groene lijnen) openhouden voor de 

doorloop?  

  

Als uw kind op de fiets mag, zet u de fiets – graag met standaard – dan achter de schuur? En leert u 

uw kind ook dat we met de fiets aan de hand lopen op het schoolpad. Door te lopen met de fiets 

leren we de kinderen dat ze rekening houden met anderen en dat ze voor aan de weg eerst kijken en 

dan pas de weg opgaan.  

  

Op de speelplaats wachten. Voor de groepen 3 t/m 8:   



 
 
Wij zijn TSO De Uilenburcht onderdeel van Kappio, een professionele kinderopvangorganisatie. Wij 

verzorgen de TSO voor de kinderen van basisschool De Uilenburcht. Door de samenwerking tussen 

Kappio en basisschool De Uilenburcht bieden wij continuïteit en kwaliteit.  

TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen 

wanneer er thuis niemand aanwezig is. 

 

Wij lunchen in een ontspannen sfeer en uw kinderen kunnen lekker spelen.  

Uw kinderen eten onder begeleiding in groepen aan tafels. Met dit alles proberen wij een zo huiselijk 

mogelijke omgeving te creëren.  Het team bestaat uit pedagogisch medewerkers, groepshulpen en 

een coördinator als aanspreekpunt. 

 

Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat uw kinderen zich veilig en 

geborgen voelen. Wij streven ernaar dat uw kinderen weer fris en vol energie aan het 

middagprogramma kunnen beginnen. 

 

Wat doen wij tijdens de middagpauze?  

Als de school uitgaat worden uw kinderen door de leidsters opgevangen om te gaan eten. De 

groepen zijn verdeeld in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). 

Uw kinderen krijgen genoeg tijd om te eten en daarna gaan we buiten spelen. Mocht het weer het 

niet toelaten, dan is er een aanbod van activiteiten waaruit de kinderen mogen kiezen. 

 

Door voldoende bekwaam personeel in te zetten, kunnen we de kinderen naar behoefte begeleiden 

en aandacht geven. De kinderen kunnen zich dan goed vermaken en ontspannen. Om 13.00 uur 

nemen de leerkrachten de kinderen van ons over. 

 

Aanmelden: 

U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via het inschrijfformulier. Hierop kunt 

u aangeven voor welke dag(en) u een TSO-plaats of strippenkaart wilt 

afnemen. Betaling gebeurt middels automatisch incasso; deze dient u te 

ondertekenen en samen met het inschrijfformulier in te leveren op school of 

op te sturen naar Kappio. Daarna ontvangt u een TSO-contract. Uw kind kan 

gebruik maken van de TSO als wij het contract ondertekend van u hebben ontvangen. 

 



Bij afname van een abonnement van 1 dag TSO per week kost dit € 3,50 per dag. Dit is bij 40 

schoolweken € 140,00. Wij incasseren dit gedurende 10 maanden met € 14,00 per maand. (De 

maanden juli en augustus incasseren wij niet). Aanmelding is voor minimaal één maand.  Bij 

opzegging/annulering heeft u een opzegtermijn van 1 maand.  

U kunt het aanmeldingsformulier vinden naast de groene bus 

in de aula of bij de administratie.  

 

Blijft uw kind incidenteel over dan kunt u gebruik maken van 

een 5 of 10-strippenkaart. Deze kost respectievelijk € 25,00 of € 

50,00. Resterende strippen worden niet verrekend. Wel bieden 

wij de mogelijkheid om de strippen door een ander te laten 

gebruiken, mits dit vooraf schriftelijk aan ons wordt 

doorgegeven. 

 

Hoe kunt u uw kind opgeven of afmelden voor de overblijf? 

Bij (on)verwachte afwezigheid of ziekte van uw kind, verwachten wij een afbericht van u. 

o U kunt afmelden via mail naar deuilenburcht@kappio.nl of  telefoonnummer (sms): 06-

38700951 .  

o Afmelden kan tot 09.00 uur van de dag van overblijven. School geeft afmeldingen niet door 

aan de TSO. 

o Als uw kind gebruik maakt van een strippenkaart dient u uw kind ’s morgens voor 9.00 uur 

aan te melden via mail naar deuilenburcht@kappio.nl  of  telefoonnummer (sms): 06-

38700951 . 

 

Alle informatie over TSO Kappio kunt u vinden op de site:  

http://www.bsuilenburcht.nl/pagina/332297/Overblijf 
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