Info 5

Woensdag 8 november 2017.

Jaargang 31 nummer 5

In deze Info onder andere:
Algemene schoolzaken

Volgende Info verschijnt op wo 8 november 2017
De Uilenburcht
Zesstedenweg 182
1613 KD Grootebroek
info@bsuilenburcht.nl
www.bsuilenburcht.nl
0228-511669

10-minutengesprekken
Studiemiddag

Woordje van de directeur.
Na een week vakantie zijn we weer fris gestart op
school!
We hebben veel instroom in de bovenbouw,
leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Bij tussentijdse
instroom is het belangrijk dat we een warm welkom
bieden. Hierbij speelt de sfeer in de groep een grote
rol, de mate van samenwerken , het vertrouwen in
elkaar. Hier besteden wij in deze periode extra
aandacht aan.

Deze week heten wij welkom:
In groep 1-2c: Olaf Bouwman
In groep 1-2d: Xuxa Deen
In groep 7a: Teun Bontekoe

De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen vrijdag
de NIO-toets gemaakt. NIO-toets staat voor
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
toets. Deze eindtoets geeft een indicatie van het
niveau voor het Voortgezet Onderwijs.

We wensen jullie met je ouders heel veel
plezier bij ons op school en we hopen dat jullie
je snel thuis zullen voelen bij ons.

Woensdag 15 november heeft het team een
studiemiddag. Een moment waarbij alle leerkrachten
aanwezig zijn. Op de agenda staat o.a. Engels.
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Bij de staking op 5 oktober hebben wij onze stem
laten horen. Meer aandacht van het nieuwe kabinet
voor het onderwijs en meer geld. Een voorzichtige
toezegging is gedaan, maar dat is lang niet
voldoende. Een volgende staking is reeds
aangekondigd op dinsdag 12 december. Wat dat voor
het onderwijs op de Uilenburcht betekent is nu nog
niet duidelijk. We houden u op de hoogte.

Engelse week
Op maandag 30 oktober zijn we op school gestart met het thema Engels. Tijdens het
thema wordt extra aandacht gegeven aan deze taal. Met elkaar hebben we
afgesproken dat we tijdens de presentatievieringen ook in het Engels gaan praten
en zingen.
De eerste groepen hebben opgetreden voor een enthousiast publiek van ouders, jongere broertjes en zusjes
en grootouders. Leuke, verrassende optredens en enthousiaste kinderen die in het Engels praten en zingen.
Wij kijken uit naar de optredens aan het einde van deze week.

Oudergesprekken zonder rapport.
Wat kunt u van ons verwachten?
-

-

Tijdens dit gesprek informeert de leerkracht u over het welzijn van uw kind
en over hoe het gaat met uw kind in de groep. Wat de resultaten zijn op de
gebieden taal, rekenen, lezen en spelling. Zit uw kind in groep 1/2, dan
wordt er gesproken over de betrokkenheid in de kring, werkhouding, zelfredzaamheid, motoriek,
cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling.
Gekeken wordt naar de mogelijkheid van educatief partnerschap. Wat kunt u thuis doen om de
ontwikkeling van uw kind te bevorderen. Waar heeft het kind belang bij.
Mogelijke punten van aandacht worden besproken of punten uit vorige gesprekken.
Bij de afsluiting van het gesprek zullen de gemaakte afspraken worden genoteerd.

Hoe wordt u uitgenodigd voor het gesprek?
-

De uitnodiging ontvangt u van ons digitaal. Hierbij krijgt u niet een datum/tijd toegewezen, maar de
mogelijkheid deze zelf in te vullen via het ouderportaal. Informatie over hoe te handelen, ontvangt u
in een begeleidende brief.

Groep 8
-

Voor de leerlingen van groep 8 worden begin december advies gesprekken gehouden.
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Nieuws van de overblijf:







Als uw kind tijdens de overblijf naar de dokter/tandarts etc. moet, wilt u dit
aan de overblijf doorgeven. Dat kan via de mail en via de telefoon.
Als uw kind ziek is, wilt u dit aan de overblijf doorgeven als ze overblijven.
Als uw kind een strippenkaart heeft, wilt u dan wel doorgeven welke dagen ze overblijven.
Als u uw kind wilt aanmelden, dan kan dat via de overblijf. U kunt het mailen of het formulier
afgeven aan juf/meester of de overblijf.
Als uw kind moet overblijven, wilt u dan ook de leerkracht op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,
Marion

Versieren van de school in Sinterklaastijd
De oudervereniging gaat de school in
sinterklaassfeer brengen op vrijdagavond
17 november om 19.00 uur. Wilt u
helpen? Graag en stuur even een mailtje naar
info@bsuilenburcht.nl .

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage zal binnenkort worden
geïnd.

Open gymochtend
We hebben een hele leuke open
gymochtend gehad tijdens de gymlessen
van de kleuters in Judoschool Bos. De aanwezige
ouders hebben enthousiast gereageerd.
In het voorjaar zullen we een tweede ochtend
organiseren.

Week
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Datum
Do 9 nov
Vrij 10 nov
Zat 11 nov

Groep

Veiligheid op de weg
Samen zijn wij verantwoordelijk voor de
veiligheid van onze kinderen.
Nu de dagen korter worden en het weer
soms parten speelt, is het extra opletten voor de
weggebruikers vlak voor onze school.
De klaar-overs helpen kinderen en hun ouders om veilig
over te kunnen steken.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben zij
overzicht over de weg nodig. Wanneer u als ouder uw
kind afzet met de auto vlak voor de school belemmert u
het zicht van onze klaar-overs. We willen u dan ook
vragen wanneer u met de auto komt, niet te stoppen/
parkeren voor de school, maar op een van de wegen
die uitkomen op de Zesstedenweg.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van
onze kinderen.
Rondleidingen
Iedere donderdag wordt tijd vrij gemaakt
voor het geven van een rondleiding aan
ouders en kinderen die op zoek zijn naar
een (nieuwe) school. Via de website kan u zich
aanmelden of telefonisch.

Activiteit
14.30 uur presentatievieringen groepen 1/2b, 4a en 8b
11.30 uur presentatievieringen groepen 1/2c, 4/5b, 6a en 7b
Sint Maarten
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Thema
Ma 13 nov
Di 14 nov
Wo 15 nov

Do 16 nov
Vrij 17 nov

7a en 7b
OV
Ouders

Pater Peelen bezoekt de groepen 7a en 7b
20.00 uur OV-vergadering
8.30 uur Aanschuiftafel ‘Op naar zelfstandigheid’, locatie
Gideonschool

Team

13.15 – 16.15 uur studiemiddag team

OV

20.00 uur Ouderpanel bijeenkomst
19.00 uur Versieren van de school

Zat 18 nov
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Thema
Ma 20 nov
Di 21 nov
Wo 22 nov
Do 23 nov
Vrij 24 nov

8
4/5b

1/2

Aankomst Sinterklaas
Sinterklaas
Start week van de mediawijsheid
13.15 – 15.30 uur bezoek aan het Martinuscollege
8.30 – 12.00 uur excursie naar het Bakkerijmuseum
Info 6
10-minutengesprekken, 1ste avond
Pietenochtend

Bijlagen bij deze Info:
1. Informatie brief over aanmelden voor 10-minutengesprek.
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