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Woordje van de directeur.
De Cito-toetsen zijn achter de rug, de verwerking van
de resultaten is in volle gang. De kinderen ontvangen
het overzicht van de resultaten bij het rapport op
woensdag 7 maart.
De leerlingen van groep 8 krijgen a.s. vrijdag een brief
met daarin het definitieve advies voor het Voortgezet
Onderwijs. Naast het advies krijgen zij ook het
rapport mee. Een spannende dag voor hen.

Deze week heten wij welkom:
In groep 1/2c: Fay Koomen
In groep 1/2d: Marlou Sinnige en Tijn
Peerdeman

De adviesgesprekken met de ouders van de leerlingen
in groep 8 staan voor komende week gepland. De 10minutengesprekken voor de leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 vinden plaats op 7 en 12 maart. U
krijgt tijdig een bericht via het ouderportaal wanneer
u zich voor deze gesprekken kan intekenen.

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

Zoals u wellicht weet, werken wij op De Uilenburcht
met Passend Onderwijs. Om dit te realiseren hebben
wij zorgmiddelen gekregen van ons bestuur om dit
passend onderwijs op maat uit te werken. Deze
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zorgmiddelen zetten wij in voor onze arrangementen
en dit jaar extra op het gebied van het sociale
welbevinden en het plezier van kinderen, zowel
individueel als in groepsverband.
Wij zijn een Kanjerschool en de Kanjertraining is als
een rode draad door de school. Voor een optimaal
resultaat en met de middelen voor passend onderwijs
laten wij ons bijstaan door Theo Vriend, een docent
Kanjertraining van ’t Palet. Theo heeft met juf
Caroline, onze gedragsspecialist in bijna alle groepen
een klassenbezoek gebracht aan het begin van het
schooljaar. Met de bevindingen hebben zij de
teamleden kunnen adviseren. Samen zetten wij ons in
voor het sociale welzijn van alle leerlingen!

Personeel
Juf Caroline is bevallen van een dochter, Marly.
Wij wensen haar samen met haar gezin veel
geluk toe

Meer informatie over de Kanjertraining:
https://www.kanjertraining.nl/scholen/kanjertrainin
g/doelen

Kanjertraining
Op 30 januari hebben we een ouderavond over de Kanjertraining
gehouden. Theo Vriend heeft tijdens deze avond de Kanjertraining
toegelicht. (Groot)ouders hebben die avond de mogelijkheid gekregen
vragen te stellen en hebben tips en tops gegeven.
Een van de vragen ‘Wat kun je als ouders zelf doen?’
In het Kanjerboek voor ouders kunt u hierover meer informatie
vinden.
https://www.kanjertraining.nl/webshop/vrije-verkoop/kanjerboekvoor-ouders,-leerkrachten-en-pabo-studenten-detail
Een Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten. Dit boek bevat veel achtergrondinformatie
over de Kanjertraining.

Nieuwe methode aardrijkskunde
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen 5 tot en met 8 starten
met een nieuwe aardrijkskundemethode. De oude methode is
dusdanig verouderd, dat we aan vernieuwing toe zijn.
We hebben verschillende methode onderzocht en uiteindelijk
hebben we gekozen voor Meander 2.0.
In deze methode staan thema’s die aansluiten bij onze doelen.
De thema zijn heel afwisselend. Van landbouw tot vulkanen,
van wonen onder het zeeniveau tot de ruimte. Bij de methode
zit digitale software waar de kinderen zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Ook topografie zit bij de
methode in.
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Tot de zomervakantie worden er twee thema’s behandeld in de groepen. Vanaf het nieuwe schooljaar
starten we met vijf thema’s per jaar en de topografie die hier bij hoort.

Wordt uw kind volgend schooljaar 4
jaar? Dan is deze oproep voor u.

Carnaval

Wij hebben op school een leuke en
Het is tijd om uw kind aan te melden
gezellige carnavalsmiddag gehad!
voor onze school, als hij of zij 4 jaar wordt tijdens
Voor alle kinderen is een speciaal programma
het volgende schooljaar 2018-2019.
georganiseerd. Zo hebben de kleuter een circuit
door de klassen gehad, hebben de leerlingen van
Rondleidingen.
groep 3, 4 en 5 over de catwalk in de aula mogen
We verwelkomen u graag en u mag uw
lopen en hebben de leerlingen in de groepen 6 t/m
peuterdochter of – zoon natuurlijk meenemen!
8 elkaar mogen uitdagen tijdens een
De rondleidingen starten om 9.00 uur, met spelletjescircuit.
uitzondering van dinsdag 10 april.
Als afsluiting hebben we op het plein met elkaar
Zo kunt u zien hoe wij werken op ‘De Uilenburcht’. staan dansen, hossen en de polonaise gelopen. Leuk
De rondleiding duurt ongeveer één uur.
dat zoveel (groot)ouders een kijkje hebben
De data (ook te vinden op onze website genomen!
www.bsuilenburcht.nl) :
We kijken terug op een hele gezellige middag.
- Maandag 26 maart 9.00 uur
- Dinsdag 10 april 18.30 uur
In de bijlage een impressie van deze middag.
- Woensdag 11 april 9.00 uur
- Maandag 16 april 9.00 uur
Heeft u belangstelling voor één van deze
Logopediepraktijk ‘De Streek’
rondleidingen wilt u dan een mail sturen naar
info@bsuilenburcht.nl
Logopediepraktijk de Streek heeft een
inloop spreekuur op diverse dagen. In
Aanmeldformulier
de bijlage vindt u meer informatie.
Heeft u een peuter thuis en kent u de school al
voldoende, dan kunt u natuurlijk ook gewoon een
formulier downloaden van de site, of meenemen
van school. Naast de sportbox kunt u ze vinden.
Wilt u dit tijdig doen, voor 3 april?
Het aantal aanmeldingen speelt een rol bij de
indeling. Op het aantal aanmeldingen besluiten we
hoeveel groepen we maken.
Voor het aanmeldingsformulier klik op de link.
http://www.bsuilenburcht.nl/bestanden/446886/2
017-aanmeldingsformulier-.pdf

Verslag zwemwedstrijden op zo 11 febr.
We waren derde geworden met de estafette. En twee waren eerste geworden en één tweede en nog één
derde bij de Uilenburcht bij de vrijeslag en schoolslag. Bij het estafette was Uilenburcht 1 eerste geworden en
bij Uilenburcht 2 weet ik het niet.
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Hoe ging het voor mij? (In het water)
Het was spannend, want op de andere banen waren ze snel, maar het ging over de tijden van de mannen
groep 8 (bij mij). Dus over de meiden hoefde ik me geen zorgen te maken. De 50 meter schoolslag was voor
mij het moeilijkst, want ik ben beter in borstcrawl. Maar het bleek wel dat ik bij de 50 meter schoolslag en de
50 meter vrije slag eerste was geworden. Een gouden medaille.

Hoe ging het met de teamgenoten (de estafette)
De kinderen die in het water lagen, hadden hun best gedaan, want ze waren vermoeid en ze hadden er een
medaille voor gekregen. Sommigen waren snel sommigen wat minder, maar dat maakt niet uit, want als de
ene wat slomer is dan de ander, kan de ander het weer verbeteren. Dat zag je dan ook bij de estafette. Want
je zag iedereen hun best doen en je zag ook dat iedereen het leuk vond, en dat is het allerbelangrijkst

Einduitslag
Na de wedstrijden kwam er een einduitslag en in onze team waren er nog best veel medailles. Één keer was
het dat onze teamgenoten bij elkaar stonden, omdat het van het leeftijdsgenoten waren. Kortom, iedereen
had van de zwemwedstrijden genoten, en gingen (hopelijk) met een goed gevoel naar huis.

Jelger Popken, groep 8b.

Zaterdag 3 februari is het
meisjes team van groep 5/6
tweede geworden tijdens het
scholenvolleybaltoernooi. Een
mooie prestatie,
een felicitatie waard!

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.

4

Week
21

Datum
Do 15 feb
Vrij 16 feb

Groep

Activiteit

8

De leerlingen van groep 8 krijgen het definitief schooladvies voor het
Voortgezet Onderwijs en hun rapport

Thema
8
MR
8a
8

Lentekriebels
Advies gesprekken voor het VO
19.00 – 20.30 uur MR-vergadering
9.00 – 10.30 uur Excursie naar MEC: ‘veldwerk, handje helpen’
Advies gesprekken voor het VO

8b
4/5b
Team
1 t/m 8
Thema

9.00 – 10.30 uur Excursie naar MEC: ‘veldwerk, handje helpen’
Presentatieviering
13.00 uur Studiemiddag
Voorjaarsvakantie tot en met zondag 4 maart
Race lezen
Thema Catechese: ‘Hand’
Luizencontrole

Zat 17 feb
22
Ma 19 feb
Di 20 feb
Wo 21 feb
Do 22 feb
Vrij 23 feb
Zat 24 feb
23
Ma 5 maart
Di 6 maart
Wo 7 maart
Do 8 maart
Vrij 9 maart

1 t/m 8
1 t/m 7

Rapport mee naar huis
Info 11
10-minutengesprekken

Bijlagen bij deze Info:
1.
2.
3.
4.

Informatie over het project ‘Lentekriebels’
Ouderbrief en gedicht bij catechese thema ‘Hand’
Enkele foto’s van Carnaval
Informatie van logopediepraktijk ‘de Streek’
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