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Vanuit de directie

Personele zaken
Afgelopen week heb ik aan de ouders van groep 1/2a kunnen melden dat Julie Wittekoek na
de herfstvakantie op de maan-en dinsdagen de vacature in groep 1/2a in zal vullen. U kunt
Julie kennen als ouder van onze school en zijn blij dat ze ons team komt versterken. Op de
donderdagen werkt zij samen met Ellen Witter.

De ouders van groep 1/2b zijn op de hoogte van de invulling tot de kerstvakantie. Onze
invalster Jantine Walraven wil dit in ieder geval tot dan blijven doen, waarbij Suzanne van
Oosten. De vacature voor de maan- en dinsdag blijft open staan.

Voor de in januari te starten instroomgroep ben ik in verregaand gesprek met een kandidate,
die -zoals het er nu naar uitziet- vier dagen zal gaan invullen. De betreffende ouders breng ik
zo snel mogelijk op de hoogte, als hier meer over bekend is.

Aanmelden broertjes en zusjes
Vanwege de komst van De Bosuil hebben we wat meer ruimte dan voorheen om leerlingen aan
te nemen. Echter, we zullen binnenkort waarschijnlijk weer met wachtlijsten voor de groepen
1/2 moeten gaan werken. Daarom bij deze weer de regelmatig terugkomende reminder:
mochten jongere broertjes of zusjes van leerlingen van onze school nog niet zijn aangemeld,
doe dat dan snel.

Mocht u twijfelen of uw jongste kind(eren) staat / staan aangemeld, kunt u Karin Visser via
k.visser@uilenburcht vragen dit te controleren.

Vierfasenmodel corona
De afgelopen weken hebben we weer te maken gehad met
verschillende teamleden, die positief getest zijn op het coronavirus.
Vervelend voor de betreffende collega’s, maar ook voor de doorgang
van het onderwijs. Gelukkig hebben we dit schooljaar bijna alle
dagen onderwijs kunnen blijven verzorgen.

De overheid heeft (ook) onze sector gevraagd een zogeheten
vierfasenmodel op te stellen, waarbij het kabinet wil dat jongeren en
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kinderen naar school en de kinderopvang kunnen gaan, ook bij een opleving van het
coronavirus. Daarom zijn er vier fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de
kinderopvang om besmettingen te beperken. Van licht tot zwaar. Scholen, instellingen en
kinderopvang hebben voor hun eigen locaties draaiboeken gemaakt, met het doel om deze
sectoren zo verantwoord mogelijk open te houden.

De vier fases met maatregelen zijn van licht naar zwaar gerangschikt:
● Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen,

hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten;
● Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor

mensen met een kwetsbare gezondheid;
● Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld:

looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden;
● Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te

beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties.

Het vierfasenmodel is op De Uilenburcht voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Deze
heeft het document akkoord bevonden. Het is te lezen via onze website.

Parro-app
Het lijkt erop dat de Parro-app al aardig in gebruik is. Wel zie ik dat een
nieuwe app weer wennen is, voor collega’s, ouders én mezelf. Langzamerhand
zullen we allemaal bedrevener worden in de omgang ervan.

We merken dat de meeste ouders absentiemeldingen via de app doen. Dat is
fijn! Eerder gaven we aan dat u uw kind(eren) ook weer beter kunt melden,
maar dat blijkt foute informatie, excuses daarvoor. Mocht u meer willen weten
over absentiemelding, kunt u hier klikken.

Als eerder aangegeven, kan verlofaanvraag nog niet via de Parro-app. Totdat we dit goed
hebben ingericht, kunt u voor het vragen van buitengewoon verlof via
a.schilling@uilenburcht.nl mailen naar Annelies Schilling.

In en rond de klassen

Voorstelling ter afsluiting BLINK en kinderboekenweek Gi-ga-groen
De voorstelling NATUURlijk, gedanst door de dansers van Dansstorm, hebben de groepen 3 tot
en met 8 meegenomen op een bijzondere reis door de natuur. Vliegend door het wolkendek,
zwemmend onder water en dansend tussen groene bladeren... Maar het landschap verandert. Er
komen steeds meer wegen, meer afval en de zee spoelt over het land. Wat kunnen we doen om
de natuur te behouden? Met de hulp van kinderen worden naar oplossingen gezocht.

Van bovenaf werden filmbeelden geprojecteerd op een witte dansvloer. De dansers dansten met,
tussen en in de natuur.

Voorafgaand aan de dansvoorstelling maakten de kinderen een brief en beantwoorden de
vragen: Wat zou je doen om de natuur te kunnen helpen bestaan en wat doe jij het liefst in de
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natuur? Na afloop van de voorstelling werden deze vragen met elkaar besproken en ideeën en
gedachten gedeeld. (Angelina Slotboom)

Voor u verzameld

Kliederkerk - kerk voor iedereen
Zondag 13 november is er weer Kliederkerk in de Grote
kerk. Kliederkerk is voor alle leeftijden. Of je nu 4 jaar
bent of 94. Jong en oud ontdekken, vieren en eten
samen. Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar is er opvang.
Vanaf 10.00 uur ben je welkom in de Grote Kerk voor
koffie, thee en limonade. Vanaf 10.30 uur kan je
verschillende activiteiten doen waarmee je ontdekt wat
het verhaal uit de Bijbel ons te vertellen heeft. Na het
eten (rond 12.30 uur) gaat iedereen weer naar huis.

De barmhartige Samaritaan
Een goedgelovig mens vroeg aan Jezus wie jena aste is
die je moet liefhebben volgens de Bijbel. Jezus gaf geen
definitie, maar vertelde natuurlijk een bijzonder verhaal.
Dat staat bekend als de ‘barmhartige Samaritaan’. Best
een lastig woord ‘barmhartig’. Het is meer dan
medelijden. In deze Kliederkerk hopen we te ontdekken
wat dat meer dan is. Deze keer vragen we je ook om wat
mee te nemen om te eten en te delen met elkaar.

Als je meer wilt weten over Kliederkerk of een filmpje wilt zien van een vorige keer? Kijk op
de Facebookpagina van Kliederkerk Driebergen. (ds. Gerrit van Dijk)
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Week van de pleegzorg
Van 2 tot en met 9 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wordt landelijk
aandacht gevraagd voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders voor kinderen die wachten
op een pleeggezin. Want helaas is niet voor ieder kind een stabiele omgeving vanzelfsprekend,
terwijl dat enorm belangrijk is voor een kansrijke toekomst.

Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven, zijn er 3500 nieuwe
pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. Wil je meer weten
over pleegzorg en of het iets voor jou zou kunnen zijn? Door heel Nederland zijn er
vrijblijvende informatiebijeenkomsten. Kijk voor meer informatie bij jou in de buurt op:
www.rading.nl/pleegzorg.

Pleegzorg bij Timon
Biedt u een warm en welkom thuis? Timon helpt kwetsbare kinderen,
jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm
en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke
levensovertuiging. Er zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar warm
thuis. De vraag naar enthousiaste christelijke pleegouders die hun hart
en huis willen openstellen groeit.

Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de informatieavond bij u in de
buurt!

Datum: 14 november 2022
Plaats: Het Lichtpunt, Boulevard 2a te Zeist
Tijd: 19.45 – 22.00 uur

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg bij Timon.
Aanmelden of meer informatie via: www.deeljethuis.nl.
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Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 18 november.
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