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Sinterklaas
Kerst
Afscheid juf Margo
DMT-lezen

Woordje van de directeur.
We staan aan het begin van een gezellige maand
waarin we met elkaar het Sinterklaas- en Kerstfeest
vieren.
Rondom het sinterklaasfeest worden diverse
activiteiten georganiseerd. Met Kerst, donderdag 21
december, hebben we een gezamenlijke viering in de
kerk en aansluitend heeft iedere groep een maaltijd
in eigen klas.
We zijn blij met de inzet van zoveel ouders om al deze
activiteiten mogelijk te maken!

Deze week heten wij welkom:
In groep 1-2a: Roos Hof en Danny Korenblek
In groep 1-2d: Bas de Wit
In groep 8b: Amelia Boborowska

Studiemiddag
Ik kijk terug op een zinvolle middag.
Met grote betrokkenheid zijn we in ontwikkeling!

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.

Een impressie van deze middag vindt u verderop in
deze nieuwsbrief.
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Sinterklaas
Datum

Activiteit

Dinsdag 21 november

Pietenochtend: Excursie naar het Bakkerijmuseum groep 4/5b

Dinsdag 21 november

Lootjes trekken in de groepen 6 t/m 8

Vrijdag 24 november

Pietenochtend groep 1/2

Dinsdag 28 november

Pietenmiddag groep 5a

Woensdag 29 november

Schoen zetten

Vrijdag 1 december

Pietendorp groep 3

Vrijdag 1 december

Pietenochtend: Excursie naar het Bakkerijmuseum groep 4a

Dinsdag 5 december

Sinterklaas bezoekt de school

Dinsdag 6 december

Kinderen mogen ’s morgens 1 cadeautje meenemen.

Algemeen
Kinderen kunnen zich helemaal inleven in de rol van Sint of Piet. Jezelf verkleden is natuurlijk ook erg leuk.
Groep 1-2 mag verkleed op school komen op vrijdag 24 november en dinsdag 5 december.
Groep 3 mag op dinsdag 5 december verkleed op school komen.
Groepen 4 en 5 tijdens de Pietenochtend en Pietenmiddag en op dinsdag 5 december.
De andere dagen komen we als onszelf op school.
Het geeft namelijk veel prikkels voor kinderen en het is al een spannende tijd!
Lootjes trekken in groep 6 t/ m 8
Deze week gaan de leerlingen van groep 6 t/ m 8 een lootje trekken.
De leerlingen kopen een mooi cadeau en verstoppen dit in een zelf geknutselde surprise.
Daarna wordt er een rijm bijgemaakt.
Dinsdag 5 december worden de surprises mee naar school genomen.
De ouders van de groepen 6 tot en met 8 hebben hier een uitbreide brief over gekregen.
Woensdag 29 november
De leerlingen mogen als alles goed gaat hun schoen op school zetten.
Dit wordt in iedere groep zelf geregeld. U hoort van de leerkracht van
uw zoon of dochter of ze iets mee moeten nemen.
Dinsdag 6 december
De kinderen komen op de gewone tijd naar school: 8.30 uur.
Natuurlijk mogen de kinderen ’s morgens 1 cadeautje mee naar
school nemen om te laten zien. Denkt u er wel aan dat het niet te veel lawaai maakt en geen kleine onderdelen
bevat.
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Kerst

Hulpouders gezocht.
De Kerstwerkgroep is alweer volop bezig met
het voorbereiden van de Kerstviering.
Wij hebben bij de generale repetitie en de Kerstviering
in de kerk enkele hulpouders nodig.


Op dinsdagmiddag 19 december vanaf 13.30 uur is de generale repetitie in de kerk.
16 leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 hebben aan het begin van deze repetitie een taak.
Wij zijn op zoek naar 2 ouders, die deze kinderen hierbij willen begeleiden en als zij klaar
zijn terug willen brengen naar hun klas.
Tevens willen wij deze ouders vragen of zij de kinderen op donderdagmiddag 21 december
voorafgaand aan en tijdens de viering willen begeleiden.



Ook zijn wij op zoek naar 2 ouders die na de generale repetitie, dinsdagmiddag 19 december, om
ongeveer 14.45 uur
kleding willen passen met de kinderen die een rol hebben in de viering.
Deze ouders worden tevens op donderdag 21 december om 16.30 uur verwacht om de
kinderen te helpen met het aankleden.
Na afloop van de viering mag u deze kinderen helpen met uitkleden en moeten zij daarna
naar school worden begeleid.



Tot slot zijn wij nog op zoek naar een ouder, die tijdens de generale repetitie en de viering
de muziek wil verzorgen in de kerk.
Het is de bedoeling dat u enkele malen een cd, met daarop een Kerstlied dat wordt gezongen,
op de muziekinstallatie af laat spelen.

Mocht u interesse hebben in een van deze taken kunt u dit mailen naar: Angela Vriend
A.vriend@bsuilenburcht.nl
Wij hopen op veel respons.
Bij vragen hoor ik het graag!

Namens de Kerstwerkgroep,
Vera Broersen.

Afscheid van juf Margo Kok
Enkele weken geleden is bekend geworden dat juf Margo Kok, leerkracht
groep 4/5b, per 1 december gaat starten in de functie van directeur op R.K.
basisschool Willibrordus in Bovenkarspel.
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Voor ons betekent dat afscheid nemen van een goede leerkracht.

Voor groep 4/5b zijn wij op zoek gegaan naar een goede leerkracht. Na overleg hebben wij voor de volgende
oplossing gekozen:
o

o

Vanaf vrijdag 1 december gaat juf Cynthia Raaijman, nu al op woensdag werkzaam voor deze groep,
volledig voor groep 4/5b. De voordelen zijn voor ons duidelijk: juf Cynthia kent deze groep en kan en wil
volledig werken.
De extra ondersteuning die juf Cynthia op dinsdag aan de groepen 4, 4/5 en 5 geeft zal vanaf januari
worden overgenomen door juf Margot Kooij. Juf Margot is een ervaren leerkracht en nu werkzaam als
interne begeleider bij ons op school gedurende het zwangerschapsverlof van juf Marjanne.

Dit heeft echter gevolgen voor groep 4a:
o
o
o

Het is heel jammer dat juf Cynthia niet meer op donderdag en vrijdag in groep 4a naast juf Liza kan
werken. Echter, we hebben gemeend dat het in het belang van de school is om deze keuze te maken.
Tot de kerstvakantie zal op donderdag juf Margot Kooij werken en juf Liza zal zelf op vrijdag de groep
onder haar hoede nemen.
Na de kerstvakantie zullen juf Liza en juf Margot blijven samenwerken. De werkdagen zullen zij nog
verdelen.

We hopen dat u onze motieven respecteert en we gaan ervan uit het onderwijs zo te continueren..
Wij wensen Margo veel succes toe in haar nieuwe functie en Cynthia en Margot veel plezier in de ‘nieuwe’
klas.

Dmt-score

Hoe kunt u uw kind hierop voorbereiden?

In januari komen de Cito-toetsen er weer aan.
Vaak krijgen wij de vraag van ouders, hoe zij
hun kind kunnen helpen met het behalen van
een hoge(re) DMT score.
Wat is de drieminutentoets ook alweer voor een
toets?

Focus niet te veel op die DMT-score maar laat je kind
zo veel mogelijk lezen – boeken, strips, ondertiteling.
Het maakt niet uit wát je kind thuis leest, als je kind
maar leest. Hoe meer leeskilometers, hoe beter. En
vooral: zorg dat je kind plezier krijgt in lezen (of in elk
geval geen (grotere) hekel). Stimuleer je kind om
teksten te lezen die hem of haar interesseren en
focus daarbij niet te veel op het AVI-niveau. Kinderen
die geïnteresseerd zijn in een onderwerp kunnen
verhalen lezen die wel drie niveaus hoger liggen dan
hun ‘eigen’ AVI-niveau.

De drieminutentoets is een toets uit het
leerlingvolgsysteem van Cito. De DMT wordt twee
keer per jaar wordt afgenomen, in januari/februari
en in mei/juni. De DMT meet hoe nauwkeurig en
hoe snel je kind kan lezen door vast te stellen
hoeveel losse woorden je kind in drie minuten (drie
keer één minuut) tijd hardop kan lezen.

Taalcoördinator
Juf Elina
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Pleindienst dinsdag:
Vanaf dinsdag 28 november hebben de
kinderen van groep 4a géén pleindienst
meer. We hebben gemerkt dat het
voldoende is als er twee groepen buiten lopen.
Groep 8b van juf Marie-Louise en groep 6a van juf
Irene lopen dinsdag wel buiten.
Veiligheid
De veiligheid bij het oversteken in het
geding komt, als automobilisten hun
auto vlak voor de verkeersbrigadiers
stilzetten om kinderen te laten uitstappen? Dit
regelmatig gebeurt en vooral bij slecht weer.
Wij samen verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid van onze kinderen rondom onze
school.

De aanschuiftafel
De aanschuiftafel, voor alle ouders en
verzorgers met kinderen, op woensdag 13
december met als thema ‘Luister ’s naar
me!’.
‘Luister ’s naar me’ zegt je kind! Echt naar elkaar
luisteren is heel belangrijk. Daarom past dit thema
goed bij opvoeden. Elkaar willen begrijpen. Je gehoord
voelen. Je gezien voelen. Dat komt in dit thema
allemaal samen!
In de bijlage vindt u de uitnodiging.
Versieren van de school in Sinterklaastijd
De oudervereniging heeft de school
versierd in sinterklaassfeer.

(Oude) stripboeken
Heeft u nog (oude) stripboeken? U doet
ons hier een enorm plezier mee! We
willen deze gaan inzetten voor het
middaglezen in de middenbouw. U kunt u boeken
inleveren bij juf Anouk in groep 6a. Alvast Bedankt!

Studiemiddag
We hebben gesproken over het ontwikkelingsproces ‘Engels op de Uilenburcht’. We hebben al veel ingezet! Met
kleine stapjes gaan we vooruit. We gaan Clil lessen inzetten, lessen waarbij het Engels wordt geïntegreerd. Deze
lessen geven veel ondersteuning bij het aanleren van de taal.
De werkgroep bewegen heeft ons meegenomen in het gebruik van een honderd veld. Een honderd veld getekend op
het schoolplein geeft vele mogelijkheden om rekenen en bewegen te combineren.
Op de Uilenburcht willen we les geven volgens het principe van EDI, expliciete directe instructie. Vorig schooljaar
hebben we de eerste stappen gezet in het lesgeven volgens EDI. Deze studiemiddag hebben we extra aandacht voor
het activeren van voorkennis en instructie ‘de vorm’. Met voorbeelden van lesdoelen hebben we gekeken naar de
vaardigheid en het concept. Wanneer het doel van de les duidelijk en concreet is, ga je bedenken welke voorkennis je
wilt activeren om kinderen een verbinding te laten maken met
reeds aanwezige kennis. We hebben dit samen geoefend. Het
gebruik van de wisbordjes heeft ons even laten voelen hoe het is
voor leerlingen om hiermee te werken én met de ijsstokjes. Een
mooi instrument om iedereen actief te laten zijn.
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Week
11

Datum
Do 23 nov
Vrij 24 nov

12
Ma 27 nov
Di 28 nov

Groep
1/2
Thema
6a en 6b
5a
ouders

Wo 29 nov
Do 30 nov
Vrij 1 dec
13

3a en 3b
4a
Thema

Ma 4 dec
Di 5 dec
Wo 6 dec

Do 7 dec

Ouders
groep 8

Activiteit
10-minutengesprekken, 1ste avond
Pietenochtend
Sinterklaas
Bezoek van de ortho: ‘hoe verzorg ik mijn gebit’
Pietenmiddag
10-minutengesprekken, 2de avond
Schoen zetten
Pietendorp
Pietenochtend: excursie naar het Bakkerijmuseum
Sinterklaas
Start week van de mediawijsheid
Sinterklaas bezoekt school
Start om 8.30 uur
Kinderen mogen ’s morgens 1 cadeautje meenemen
13.00 uur Ondersteuningsteam bijeenkomst
Info 7
Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs

Vrij 8 dec
Zat 9 dec
Zon 10 dec

Oefendag Tafeltennis
Wedstrijden Tafeltennis

Do 21 dec

Kerstviering

15

Bijlagen bij deze Info:
1. Uitnodiging aanschuiftafel
2. Uitnodiging Kerst Gezinsviering
3. Uitnodiging Kerst Spel
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