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In deze Info onder andere:
Welkom aan nieuwe leerlingen
Ouderpeiling
Personeel
Informatiebrief van ons catecheseproject
‘Eiland’ van Hemel en Aarde

Woordje van de directeur.
De eerste (school)dagen in het nieuwe kalenderjaar
liggen achter ons. We kijken uit naar een mooi en
succesvol nieuwjaar!
De eerste maand is voor de leerlingen en de
leerkrachten een inspannende maand met de vele
Cito-toets momenten. In de week van 22 januari
starten we met de afname.
In deze maand gaan de leerlingen van de groepen 8
op bezoek bij scholen van het voortgezet Onderwijs,
starten de Nationale voorleesdagen en staat de
thematafel bij de kleuters centraal.
In deze info uw aandacht voor de personele zaken, de
ouderpeiling en een vooraankondiging voor de
Kanjertraining thema-avond.

We heten de volgende leerling welkom bij ons
op school:
In groep 1-2a: Jurre Kooistra
In groep 3b: Chiel Kooistra
In groep 6a: Lauraly Spaak
In groep 6b: Anouk van der Molen
We wensen je een 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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Ouderpeiling continurooster
Jaren is het overblijven verzorgd door ‘De Stichting
Overblijf De Uilenburcht’. Vorig jaar is naar voren
gekomen dat het moeilijk is om de vacatures voor
overblijfmedewerkers te vervullen. De Stichting
Overblijf heeft toen in een brief aan de MR
verzocht een ouderraadpleging te houden over de
vraag of de ouders de voorkeur hebben voor een
continurooster ja of nee. De MR heeft toegezegd
dit tijdens het schooljaar 2017-2018 te gaan
onderzoeken.
Een eerste stap in het onderzoek, naar u als ouders,
is het uitzetten van een peiling met de vraag: bent
u voor of tegen een continurooster. Bij voldoende
respons, minimaal 70%, gaan we verder
onderzoeken welk rooster past bij onze school.
Wij houden u op de hoogte.

Namens de voedselbank West Friesland wil ik
u vriendelijk bedanken voor de voedselinzameling
die is gehouden op de basisschool Uilenburcht voor de
kerstdagen.
De inzameling is een groot succes geworden waarbij
wij veel volgevulde dozen met voedsel hebben mogen
ontvangen.
De opbrengst van de inzameling is gebruikt om de
voedselpakketten aan te vullen van de 185 gezinnen
die staan ingeschreven en wekelijks een voedselpakket
krijgen uitgereikt.
Een mooi project waarbij u de voedselbank
ondersteunt en wij erg blij mee zijn.
Met dank en vriendelijke groeten,

Namens de Voedselbank West Friesland,
Han Neef, Coordinator.

De peiling wordt morgen, donderdag 11 januari,
uitgezet via het ouderportaal. Graag uw aandacht
daarvoor.

Personeel
Juf Caroline is met zwangerschapsverlof. Zij wordt de komende weken vervangen door juf Ramona Sijm.
Vanaf 1 februari komt juf Xenia van Batum.
Na een periode van zwangerschap- en ouderschapsverlof is juf Marjanne weer gestart. Zij neemt de taken
van interne begeleider voor de onderbouw weer op zich. In de verlof periode heeft juf Margot de IB taken
verzorgd.
We zijn blij dat juf Margot bij ons op school blijft werken. Zij staat vanaf deze week op dinsdag en woensdag
voor groep 4a. Op maandag heeft zij ondersteunende taken.
Na een lange periode van afwezigheid zal juf Renate haar werkzaamheden weer gaan oppakken. Het ligt in de
lijn der verwachting dat zij vanaf februari weer voor de klas zal staan in groep 1/2b.
Het gaat goed met juf Atinah. Zij heeft de afgelopen maanden diverse taken opgepakt en weer enkele dagen
voor de groep gestaan. Deze maand zal zij het lesgeven voor groep 7a verder uitbreiden. We verwachten dat
zij vanaf februari drie dagen voor de groep zal staan.
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Hemel en aarde – ‘Eiland’, ons catecheseproject

Mythen
Een eiland spreekt tot de verbeelding. Dat is altijd zo
geweest. Er bestaan veel verhalen over eilanden die
door de goden zijn gemaakt, waar het leven goed is
en mensen onsterfelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan
mythen over het eiland Atlantis en Hy Brasil. Ook de
visioenen die Johannes opschreef over een nieuwe
wereld toen hij op het eiland Patmos was, lijken
daarop. Eilanden roepen heel gemakkelijk de sfeer
van een paradijselijke droomwereld op.

Midden in de winter gaan de lessen van Hemel en
Aarde over een heel zomers onderwerp: eiland.
We ontdekken dat een eiland heel wat meer te
bieden heeft dan stranden en zonvakanties.
Natuurlijk, een eiland is vaak een oase van rust.
Maar een eiland is ook een plek van overleven,
ontdekkingstochten en avontuur. En dan hebben
we het nog niet eens over alle mythen en
religieuze verhalen over eilanden. Rust,
ontdekkingstochten en mythen: dat is een
kleurrijke bron voor lessen levensbeschouwing in
deze winterse dagen!

Met de kinderen verkennen we wat in die
droomwerelden allemaal kan bestaan…
Het beloven inspirerende lessen te worden. We zien
ernaar uit!

Rust
Een eiland is bijna onlosmakelijk verbonden met
rust. Het ligt een eind weg van de gewone wereld
en je kunt letterlijk afstand nemen. Mensen
hebben daar af en toe behoefte aan. Niet alleen
op vakantie in de zomer. Je kunt ook op een eigen
plek je eigen ‘eilandje’ maken en daar af en toe
even tot rust komen en je afsluiten van je
omgeving. Met de kinderen ontdekken we ook
deze kant van wat een eiland voor je kan zijn.

ik lig languit in zee
mijn schouders zijn rotsen
op mijn hoofd groeit een bos
als het eb is vallen mijn benen droog
als het vloed is raak ik ze kwijt
in mijn rechter oksel een haven met bootjes
in mijn navel een kerk met wat huizen
de zee vreet aan me
maar wat er ook gebeurt

Tot rust komen, aandachtig worden en verstillen
is een vaardigheid die je kunt oefenen. Het helpt
om je bewust te worden van je binnenwereld, je
gevoelens en gedachten. In de lessen van Hemel
en Aarde komt dit vaak naar voren, omdat het
een spirituele vaardigheid is die in ons drukke
leven niet zo gemakkelijk geoefend wordt.

ik laat me niet klein krijgen
Jos van Hest

Overleven
Een eiland nodigt niet alleen uit tot dromen over
nieuwe werelden. Ook overleven hoort bij een
eiland. Wat heb je echt nodig om te overleven in
de natuur? Dat is een heel concrete vraag die we
met de kinderen verkennen. Het nodigt uit om
eens van een afstandje naar je eigen leventje en al
je spulletjes te kijken. Stel je voor dat je moet
overleven op een onbewoond eiland. Wat heb je
dan echt nodig?
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Kanjertraining thema-avond
De Uilenburcht is een Kanjerschool.
Tijdens de thema-avond willen we u duidelijk maken
hoe de Uilenburcht de Kanjerschool inhoud en vorm
geeft.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 30 januari
2018 van 19.30 – 21.00 uur.
De aanschuiftafel
Ziekmelding
Weet u het nog? U kunt de school
vanaf 07.30 uur bellen om uw zoon of
dochter afwezig te melden. Met opgave van de
reden van het verzuim.
Wilt u niet mailen met betrekking tot het
afmelden van uw kind?

De aanschuiftafel, voor alle ouders en
verzorgers met kinderen, met als thema
‘Pesten is laf’, op woensdag 17 januari in basisschool
De Uilenburcht, van 8.45 uur tot 10.15 uur.
In de bijlage vindt u de uitnodiging.

Sportnieuws.
Volleybaltoernooi.
Volleybalvereniging Simokos organiseert zaterdag 27
januari 2018 voor de jongens en zaterdag 3 februari
2018 voor de meisjes weer het
scholenvolleybaltoernooi voor de
groepen 3 t/ m 8. Dit alles vindt plaats in
sporthal De Flint in Bovenkarspel.
De opgave voor het toernooi is gesloten.

Week
16

Datum
Do 11 jan
Vrij 12 jan

Zwemtoernooi
Zwemvereniging de Bron organiseert hun
jaarlijkse zwemwedstrijden Op zondag 11
februari 2018 15.00 uur in zwembad de Kloet.
Opgeven kan via een opgaveblad. Deze is in de
klas te krijgen. Opgeven kan tot 25 januari en de
inschrijfkosten zijn €1,50.

Groep

Activiteit

Ouders

Aanschuiftafel ‘Pesten is laf’, 8.45 - 10.15 uur

17
Ma 15 jan
Di 16 jan
Wo 17 jan
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Do 18 jan
Vrij 19 jan
18
Ma 22 jan
Di 23 jan
Wo 24 jan
Do 25 jan
Vrij 26 jan
Zat 27 jan
19
Ma 29 jan
Di 30 jan
Wo 31 jan
Do 1 febr
Vrij 2 febr
Zat 3 febr

OV

20.00 uur OV-vergadering

Groep 8

Groep 8 brengt ’s morgens een bezoek aan het RSG

Thema
1 t/m 8

Catechese ‘Eiland’
De Cito-toetsen gaan van start

Start Nationale voorleesdagen t/m 4 februari
Groep 8
3 t/m 8
Thema
1 t/m 8

Groep 8 brengt ’s morgens een bezoek aan het Clusius
Nieuws uit de groep
Scholenvolleybaltoernooi voor jongens
Catechese ‘Eiland’
De 2de week van de Cito-toetsen

Ouders
Ouders

Kanjertraining Thema-avond 19.30 – 21.00 uur
Info 9 verschijnt

3 t/m 8

Scholenvolleybaltoernooi voor meisjes

Bijlagen bij deze Info:
1. Flyer over het Vormsel 2018.
2. Uitnodiging aanschuiftafel ‘Pesten is laf’.

Vanuit de RK parochie
Deze maand start vanuit de R.K. parochies weer het voorbereidingstraject naar de
toediening van het vormsel voor leerlingen in groep 8.
De start- en informatieavond is op vrijdag 19 januari en de 1ste werkavond is op
vrijdag 2 februari.
De vormselviering is dit jaar op zaterdag 14 april.
De leerlingen in groep 8 hebben een uitnodiging/flyer ontvangen op school. In de
bijlage vindt u de digitale versie.
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