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Welkom bij ons op school!

Woordje van de directeur.
De eerste week is omgevlogen! Voor u enkele
nieuwe gezichten, voor mij zijn het er veel.

We heten de volgende
leerlingen welkom bij ons op
school:

Kennismaken
Voor iedere leerkracht is het bij de start van het
schooljaar weer wennen en moet je kennismaken
met een nieuwe groep leerlingen.
Voor nieuwe leerkrachten komen daar nog de vele
regels bij, geschreven en ongeschreven, die gelden in
de school. Heel veel afspraken staan op papier, maar
om deze allemaal al in de eerste week toe te passen,
is dat niet eenvoudig. Dit zal ook gelden als u een
nieuwe ouder bent bij ons op school.
In de info’s zal regelmatig iets worden toegelicht.

In groep 1/2a: Julian Ligthart, Noortje Oud, Noa
Essen, Siem van der Gulik en Soeske Zijlma
In groep 1/2b: Rimas Bakro, Kyra Buijsman,
Huub Roelofsen, Tim Bakker en
Jayden
Jelgerhuis
In groep 1/2c: Siena Keizer, Ferre Klein, Hidde
Ooteman en Tess van den Bosch
In groep 1/2d: Nils de Haan, Luuk Schoorl en
Mandy Weg
In groep 4a: Miquel Andrews
In groep 5a: Rafaël Andrews
In groep 6a Ahmad Bakro

De nieuwe leerkrachten zullen zich in deze en de
volgende info aan u voorstellen.

We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op
school en hopen dat jij en je ouders/verzorgers
zich snel bij ons thuis zullen voelen.
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Even voorstellen...
Graag stel ik mijzelf bij deze kort aan
u voor.
Even voorstellen…
Mijn naam is Coby Bosker. Samen
met mijn man woon ik in
Bovenkarspel. We hebben drie
kinderen, die inmiddels zelfstandig wonen. In mijn
vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Verder houd ik
van lezen en puzzelen.
Als leerkracht ben ik gestart in 2001 op de
Willibrordus. In 2011 heb ik de overstap gemaakt
naar een andere functie, namelijk die van directeur.
Deze functie heb ik de afgelopen zes jaar met veel
plezier vervuld op de Willibrordus.
In juni ben ik door het team en de kinderen van de
Uilenburcht warm onthaald. Samen met het
enthousiaste team ga ik mij inzetten voor het welzijn
en de ontwikkeling van uw kind(eren).

Mijn naam is Margo Kok en
sinds dit schooljaar werk ik
op de Uilenburcht.
Vier dagen in de week sta ik
in groep 4/5, de 5e dag staat
juf Cynthia voor de klas.
Mijn vorige school was een kleine school met 4
klassen, de overstap naar de Uilenburcht is dus
wel eventjes wennen. Het lijkt mij fijn om hier
met veel collega’s samen te werken en zo
gebruik te maken van elkaars kennis en
talenten.
Ik hoop dat ik snel mijn draai hier heb
gevonden en wens iedereen een goed
schooljaar toe!

Dit jaar worden de gymlessen
van groep 3a, 3b, 4/5b, 6a, 6b,
8a en 8b verzorgd door mij, juf
Tessa. Dit is mijn eerste jaar als
gymlerares bij Sportservice
West-Friesland. Ik ben 22 jaar
en woon in Enkhuizen. Naast mijn werk bij
Sportservice West-Friesland doe ik een premaster Orthopedagogiek. Mijn grootste hobby
is snowboarden. Ik heb heel veel zin om jullie
gymlessen te verzorgen aankomend
schooljaar!
Sportservice West-Friesland wenst jullie een
leerzaam en sportief nieuw schooljaar

Helpende ouders
Komt u ons weer helpen, gedurende het
schooljaar? Graag!
Vult u deze week het
formulier nog in?

Gele briefjes - controle leerlinggegevens.
Gelukkig heeft bijna iedereen al zijn gele briefje
ingeleverd. Wilt u ons bij wijzigingen gedurende het
schooljaar op de hoogte houden? Dat kan via het
ouderportaal of via een mail naar
info@bsuilenburcht.nl
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Warmwelkomgesprek
De warmwelkomgesprekken voor de groepen
3 t/m 8 staan gepland op 21 en 25 september.
U wordt voor dit gesprek uitgenodigd.

Week Tegen Pesten
Volgende week doen wij mee aan de Week Tegen
Pesten van 18 t/m 22 september.
Dit jaar is het thema: ‘Online pesten. Pak het aan!’

De ouders van nieuwe leerlingen in groep 1
worden door de leerkracht uitgenodigd voor
een gesprek.

Online pesten is voor leerlingen hetzelfde als pesten.
Zij maken geen onderscheid tussen online en offline
pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online
pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het
gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van
accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een
ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online
verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op
de basisschool als op de middelbare school krijgen
leerlingen hiermee te maken.
Volgende week staat dit onderwerp centraal. In de
bijlage vindt u een brief met meer informatie.

Geen geld mee naar school.
Het is niet handig als uw kind geld
meeneemt naar school.
Kinderen vinden het lastig ermee om te gaan
en als het zoek raakt, is het nauwelijks uit te
zoeken hoe het precies is gegaan.

Rapporten inleveren.
Wilt u het rapport van vorig schooljaar
meegeven naar school? Dan liggen ze
klaar, als we in november gaan starten
met rapporten schrijven.

Schoolfotograaf
Dinsdag 19 en woensdag 20 september komt
de schoolfotograaf. Gelukkig hebben we hulp
van de leden van de oudervereniging om deze
dag goed te laten verlopen.

Ouderbrief Catechese bij het thema ‘Cirkel’
In de eerste weken van het schooljaar gaan de lessen
levensbeschouwing van Hemel en Aarde over het
onderwerp cirkel. We gaan het hebben over kringen,
rondjes, schijven en bollen in alle mogelijke vormen.
Van kringspelletjes en de klok tot het heilige aureool
of het indiaanse medicijnwiel. Al die cirkels hebben
steevast iets te maken met
eenheid, heelheid en
oneindigheid.
Heeft vragen, dan horen we die
natuurlijk graag!
Meer informatie in de bijlage.

Doel van de fotograaf?
- Klassenfoto’s als herinnering aan de
schooltijd;
- Klassenfoto’s voor ons eigen archief;
- Portretfoto’s als service voor ouder/kind;
- Wij gebruiken een klein portretfotootje voor
ons digitale administratiesysteem.
Kleding
Dit jaar wordt een licht bewerkte achtergrond
gebruikt waarbij het kledingadvies van de
fotograaf is ‘rustige kleding’, niet te donker.
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Sportnieuws.

Badminton

Via dit blokje wordt u op de hoogte gehouden van alle
sportevenementen en toernooien die de komende tijd
gehouden worden.
In de maand september staan er 3 sportevenementen
op de kalender.

Net als voorgaande jaren organiseert badmintonclub
De Flinters ook dit jaar een scholentoernooi voor
leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Het toernooi wordt
gehouden op zaterdag 14 oktober in De Kloet van
10.00 tot 17.00 uur.

Zwemvierdaagse
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 september kan
iedereen jong en oud, in het bezit van een
zwemdiploma, meedoen aan de zwemvierdaagse in
“De Kloet”. De kosten bedragen €5,00 per persoon. Er
kan gezwommen worden van 7.15 tot 8.30 uur en van
16.00- 19.30 uur.
Hiervoor krijgt u aan het eind
van de 4-daagse een mooie
medaille.
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Bijlagen bij deze Info:
1. Informatie over de ‘Week tegen het pesten’
2. De informatie over het catecheseproject ‘cirkel
3. Informatie over de aanschuiftafel
4. Ouder en kind Tuimel-gym

De aanschuiftafel
De aanschuiftafel op dinsdag 3 oktober voor álle ouders en verzorgers met kinderen
Is je kind een moeilijke eter? Moet je die strijd met je kind aangaan of juist niet? Is aan tafel zitten
én blijven een drama? Hoe zorg ik dat mijn kind gezond eet? Maak je je zorgen en weet je het soms even niet?
Kom dan 3 oktober naar de aanschuiftafel in de Kookstudio van t Stadsplein.
Meer informatie kunt u lezen in de brief in de bijlage.
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Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het weer Kinderboekenweek. Het thema is
‘Griezelen’.
Bruna wil samen met u het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. De Bruna
organiseert daartoe tijdens de Kinderboekenweek de jaarlijks terugkerende
scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Met deze actie kunnen we samen sparen voor gratis boeken!
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’
- U koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna winkel en levert deze kassabon in
bij de school, in de groene brievenbus in de aula.
- De school verzamelt de kassabonnen van 4 t/m 15 oktober 2017;
- Voor 20% van het totaalbedrag mag de school nieuwe boeken uitzoeken.
Een boek cadeau in de december maand! Als u hem koopt tijdens de Kinderboekenweek steunt u deze actie
en onze school.
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