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Personeel
Engels
Begrijpend luisteren

Woordje van de directeur.
In de maand januari staan de Cito-toetsen centraal.
Deze periode kenschetst zich als de periode waarin
het aantal zieken hoog is. Voor het afnemen van een
toets waarbij de leerkracht de leerlingen dicteert
(dictee) of waarbij leerlingen luisteren (begrijpend
luisteren) is het een sport om tijd te creëren de eerder
afwezige leerlingen individueel te toetsen. Gelukkig
krijgen wij hierbij ondersteuning van juf Corry. Zij
vindt het mooi om kinderen en teamleden te kunnen
helpen.

Deze week heten wij welkom:
In groep 6b: juf Xenia van Batum, op
donderdag en vrijdag
We wensen je heel veel plezier bij ons op
school en we hopen dat jij je snel (weer)thuis
zal voelen bij ons.

Begin januari heeft u van ons de vraag gekregen of u
voor of tegen een continu rooster bent. In deze Info
wordt u verder geïnformeerd.
De thema avond over de Kanjertraining is goed
bezocht. Veel geïnteresseerde ouders hebben zelf
kunnen ondervinden wat de Kanjertraining inhoudt.
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Juf Liza is zwanger! Zij wordt vanaf 1 februari
vervangen door juf Simone van Ravenzwaaij. Op
maandag, donderdag en vrijdag zal juf Simone voor
groep 4 staan. Dinsdag en woensdag juf Margot. Op
maandag heeft juf Margot ondersteunende taken.

Personeel
We hebben afscheid genomen van juf Angela.
Vanaf het voorjaar 2017 heeft zij in groep 1/2b
op donderdag voor de groep gestaan ter
vervanging van juf Renate. We vinden het
jammer dat juf Angela moet vertrekken. We
wensen haar veel succes toe en hopen haar op
school weer te ontmoeten.
Juf Atinah zal vanaf 1 februari 3 dagen voor
groep 7a staan. Voor juf Simone betekent dit
dat zij nog twee dagen voor deze groep blijft
staan.

Engels

Zoals u weet staat het vak Engels voor de groepen 1 t/m 8 op het rooster.
Naast het werken met de Engelse methode geven wij ook Clil lessen.
Wat zijn Clil lessen?
Clil lessen zijn bedoeld om leerlingen Engels te laten gebruiken in de andere lessen die op het
rooster staan.
Zo worden er Engelse liedjes aangeleerd of wordt de instructie voor de teken- of knutsel les in het
Engels gegeven.
Ook de gymles leent zich hier uitstekend voor: jump - walk - turn around etc.
Op deze manier wordt er gewerkt aan verankering van de Engelse taal en de Engelse
taalvaardigheid.
Een spelletje als : ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is...... U raadt het al: dit spelletje kan ook in
het Engels gespeeld worden.
Wie weet wordt u thuis ook creatief in het bedenken van eenvoudige Clil
lessen.....
Verder hebben we een aantal Engelse boeken aan kunnen schaffen.
U kunt de boeken bewonderen in de vitrinekast in de hal van de bovenbouw.
Kortom: Het vak Engels krijgt steeds meer vorm bij ons op De Uilenburcht.

Begrijpend luisteren de basis voor begrijpend lezen!
Oefent u hier thuis al mee?
Voorlezen is een goede voorbereiding op begrijpend lezen. U kunt nog
meer uit het voorlezen halen, door de juiste vragen bij de tekst te stellen:
Het begrijpend luisteren. Als uw kind goed begrijpend leert luisteren, zal
hij/zij ook beter begrijpend leren lezen. Bij begrijpend luisteren is het van
belang dat uw kind in staat is om verhalen te begrijpen, vragen te beantwoorden, voorspellingen te
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doen over wat er gaat gebeuren en in eigen woorden kan navertellen wat er zich in het verhaal
afspeelde.
Tip voor thuis: vragen stellen
Wanneer u uw kind voorleest, stel hem/haar dan vragen over de tekst. Zo leert hij/zij goed te
luisteren naar wat er eigenlijk gezegd wordt in de tekst. Stel vragen vooraf, tijdens en na afloop van
het lezen. Vraag niet alleen naar de inhoud (‘Waar ging he over?’), maar ook vragen als ‘Zou jij
vriendjes willen zijn met de hoofdpersoon? Waarom (niet)?’ en ‘Wat zou jij doen?’. Ook daaruit kunt
u opmaken of uw kind het begrepen heeft en het stimuleert bovendien de woordenschat van uw
kind.
Veel succes en vooral veel leesplezier!

Juf Elina
Taal coördinator

Ouderpeiling continu rooster
In het schooljaar 2016-2017 is voor de eerste keer, vanuit een aantal ouders, de vraag naar voren gekomen of
een continu rooster op de Uilenburcht zou kunnen worden ingevoerd. Hoe staan ouders hier tegenover? Hoe
kijkt het team hier tegenaan? De MR heeft toegezegd dit tijdens het schooljaar 2017-2018 te gaan onderzoeken.
Het invoeren van een nieuw rooster is een ingrijpend gebeuren en neemt consequenties met zich mee. Het is
dus heel belangrijk dat we een traject uitzetten waarin de stappen zorgvuldig zullen worden genomen.
In grote lijnen vindt u onderstaand het stappenplan. Het plan is nog niet uitgezet in de tijd. Eind februari wordt
u verder geïnformeerd.
Stap 1: Ouderpeiling continurooster
Een eerste stap in het onderzoek, naar u als ouders, was het uitzetten van een peiling met de vraag: bent u voor
of tegen het verder onderzoeken van een continurooster. Bij voldoende respons, minimaal 70%, gaan we verder
onderzoeken welk rooster past bij onze school.
Op 11 januari 2018 is de peiling uitgezet. Het resultaat is opgenomen in onderstaande tabel.
De peiling is uitgezet bij:
Aantal
Percentueel
Aantal leerlingen
383
Aantal reacties
349
Percentage respons
91%
Minimale respons om verder onderzoek te starten
70%
Aantal leerlingen:
383
3

Behoud huidige schooltijden
Onderzoeken van een continu rooster
Onthouden van reactie
Aantal reacties:
Behoud huidige schooltijden
Onderzoeken van een continu rooster

92
257
34
349
92
257

24%
67%
9%
26%
74%

Uit de ouderpeiling is duidelijk naar voren gekomen dat de meeste ouders een onderzoek willen naar de
mogelijkheden voor het invoeren van een continu rooster op de Uilenburcht.
Stap 2: Onderzoeken van continu roosters
Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van het onderwijs moet blijven gewaarborgd!
Diverse modellen zullen worden bestudeerd. Belangrijk hierbij is dat we het aantal verplichte onderwijsuren in
ogenschouw houden. Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen die meespelen.
Wat zijn de voor- en nadelen en de knelpunten? Kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs hoog houden? Hoe
kunnen wij onze zorgaanbod continueren?
We leggen dit voor aan het team, de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en het ouderpanel. De
bevindingen zullen in kaart gebracht worden en tijdens de ouderavond met de ouders gedeeld worden.
Naar aanleiding van deze bevindingen wordt één model gekozen dat aan de ouders en de leerkrachten wordt
voorgelegd naast ons huidige model.
Stap 3: De ouderavond
De bevindingen van het onderzoek zullen tijdens de ouderavond met de ouders/verzorgers gedeeld
worden.
De voor- en nadelen evenals de knelpunten van ons huidige rooster en een eventueel nieuw rooster
zullen worden toegelicht.
Ouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen.
Stap 4: Een referendum
We gaan een referendum uitzetten. Tijdens dit referendum krijgen zowel ouders al teamleden de mogelijkheid
om hun voorkeursstem uit te brengen op het huidige model en het nieuw te kiezen model.

Rondleidingen voor ouders van nieuwe
leerlingen
In het voorjaar hebben we diverse
momenten waarop we rondleidingen
verzorgen voor ouders van nieuwe leerlingen. De
rondleidingen starten om 9.00 uur, met uitzondering
van dinsdag 10 april.
Zo kunt u zien hoe wij werken op ‘De Uilenburcht’. De
rondleiding duurt ongeveer één uur. U mag uw zoon of
dochter gewoon meenemen!
De data (ook te vinden op onze website
www.bsuilenburcht.nl) :
- Donderdag 8 februari 9.00 uur
- Maandag 26 maart 9.00 uur
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Veiligheid op de weg
Samen zijn wij verantwoordelijk voor de
veiligheid van onze kinderen.
Vorige week heeft zich een aanrijding
voorgedaan waarbij een leerling van school betrokken
was.
Gelukkig voor haar en de automobilist is het letsel
meegevallen.
Dit kan ook anders verlopen. Daar willen we niet aan
denken. Vandaar de vraag aan alle weggebruikers om
tijdens de ’spits’ tijden extra voorzichtig te zijn.

- Dinsdag 10 april 18.30 uur
- Woensdag 11 april 9.00 uur
- Maandag 16 april 9.00 uur
Heeft u belangstelling voor één van deze rondleidingen
wilt u dan een mail sturen naar info@bsuilenburcht.nl

Sport
Waterpolotoernooi
Zwemvereniging de Bron organiseert hun jaarlijkse
waterpolowedstrijden op maandag 2 april (2e paasdag) in zwembad
de Kloet. Het toernooi wordt gehouden in de late ochtend. Opgeven
kan via een opgaveblad. Deze is in de klas te krijgen. Opgeven kan tot
21 februari.

Week
19

Datum
Do 1 feb
Vrij 2 feb
Zat 3 feb

20
Ma 5 feb
Di 6 feb
Wo 7 feb
Do 8 feb
Vrij 9 feb

Groep

Activiteit

3 t/m 8
Thema

13.00-18.30 uur Scholenvolleybaltoernooi voor meisjes, in de Flint

8 en ouders 19.30 – 21.30 uur Open huis RSG
8 en ouders 19.30 – 21.30 uur Open huis RSG

Zat 10 feb
21
Ma 12 feb
Di 13 feb
Wo 14 feb
Do 15 feb
Vrij 16 feb

Thema

Lentekriebels
Memoriseer toets week

1 t/m 8

’s middags Carnaval
Opening van het thema ‘Lentekriebels’

Bijlagen bij deze Info:
1. Informatiebrief Vakantiespelen
2. Informatiefolder Schoolmelk
3. De Stek presenteert woensdag 28 februari om 14.00 uur de film ‘Race naar de Maan’
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Vakantiespelen 2018
De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen
uit West-Friesland en omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het
bos om daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven
een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het bos. Dit
alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl
Zie ook de bijlage bij deze Info

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan
uw kind elke dag in de kleine pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar
www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het
abonnement start de levering van de melk.
In de bijlage bij deze Info vindt u de informatiefolder.
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