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Vanuit de directie

Personele zaken: groepen 1/2 en groep 5
Vanaf januari werkt juf Géke van Dijk op donderdag en vrijdag in groep 1/2b. In groep 1/2d
start de al als stagiaire bekende juf Anouk van Galen haar leraar-in-opleidingperiode, waarbij
zij de maandag en dinsdag voor haar rekening neemt. De nieuw aangenomen juf Eveline
Verhulst werkt van dinsdag tot en met vrijdag in dezelfde groep.

De geplande instroomgroep 1/2e komt te vervallen. Dit heeft te maken met het niet gevuld
krijgen van alle vacatures, maar nog meer omdat dit jaar te veel ouders van aangemelde
leerlingen toch niet voor De Uilenburcht kiezen. Door de wachtlijstsituatie in Driebergen
konden we voorheen bij het laat afzeggen van aanmeldingen leerlingen van de wachtlijst “naar
boven doorschuiven”, maar doordat we als school nu meer leerlingen kunnen huisvesten, is dat
dit keer minder gebeurd. De vier kleutergroepen stromen in de loop van het verdere schooljaar
verder vol tot 27 of 28 leerlingen. Mochten er nog aanmeldingen komen, bepalen we per
situatie waar en of we nog ruimte hebben voor nieuwe leerlingen.

Hoe vanaf januari de invulling in groep 5 zal zijn, is op dit
moment niet bekend. Wel weten we, dat we er niet vanuit kunnen
gaan dat juf Angelina vijf dagen voor de groep zal staan. Meester
Dik blijft betrokken, maar we hebben deze week ook een
vervangingsvacature uitgezet, zodat we bij invulling daarvan
meer mogelijkheden hebben gaten te vullen. We hebben het dan
over groep 5, maar weten ook dat de maandag in groep 7a en
vrijdag in groep 6a, waar Dik normaal gesproken staat, ook bezet
moeten zijn.

De vervangingsvacature zou ideaal kunnen zijn voor startende of
herintredende leerkrachten. Mocht u mensen weten die interesse
kunnen hebben, wilt u de vacature dan onder hun aandacht
brengen? Mocht u verder in de gelegenheid zijn de vacature via
mijn LinkedIn-pagina te delen, wordt dat zeer op prijs gesteld.
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Personele zaken: afscheid juf Dineke
We nemen als team in de laatste schoolweek afscheid van juf Dineke, die in januari begint op
een school in Zeist. Binnen haar groep 1/2d worden ook voorbereidingen getroffen voor een
gezellig afscheid.

Wie juf Dineke graag persoonlijk gedag wil zeggen, is vrijdag 23 december welkom in haar
lokaal van groep 1/2d. U bent vanaf 12.00 uur welkom om langs te komen.

Kerstfeest

De Uilenburcht is een christelijke school, dus werken we vanuit de adventstijd toe naar Kerst.
Dat doen we, nadat dit een aantal jaren niet mogelijk was, met elkaar in de kerk. Dit is een
schoolactiviteit, dus verwachten we al onze leerlingen. Zo maken we er samen met elkaar een
mooi feest van!

Actie Schoenendoos
Deze week zijn we gestart met de Actie Schoenendoos, een
actie waarbij de leerlingen samen een schoenendoos vullen
voor kinderen in nood. We gaan proberen om vijf
schoenendozen per groep te vullen en iedereen kan
vrijblijvend bijdragen aan deze geschenken voor andere
kinderen. Er kan bijvoorbeeld een tube tandpasta, een stuk
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speelgoed waar niet meer mee wordt gespeeld of een financiële bijdrage gedoneerd worden.
Mocht u iets kunnen missen, maar geen bedragje kunnen of willen doneren, is dat dus ook
prima.

Volgende week gaan de leerlingen verder met het vullen en versieren van de dozen. We zien
dat de leerlingen enthousiast zijn, op deze manier krijgt het huidige Trefwoord-thema
‘verbondenheid’ ook een praktische invulling. (Jacqueline Hutting, Ingrid van de Laak en
Nelleke Mels)

Vrijwillige ouderbijdrage
Drie weken geleden hebben wij u via ons administratiekantoor het betaalverzoek gestuurd
voor de ouderbijdrage 2022-2023. We zijn heel blij dat we inmiddels al bijna 80% van de
betalingen hebben ontvangen, waardoor veel van onze activiteiten gerealiseerd kunnen
worden. We hebben van een aantal ouders een extra bijdrage ontvangen, ook daarvoor dank.
Verder zijn we blij dat ouders, wanneer dit het geval is, aangeven als het een jaar door allerlei
omstandigheden niet lukt om een bijdrage te doen. Dat geeft ons overzicht en zo krijgen
ouders geen vervelende herinneringsverzoeken.

Als u vragen heeft of aan wilt geven dat het dit jaar moeilijk is om te betalen, stuur dan een
mail naar k.visser@uilenburcht.nl of directie@uilenburcht.nl. (Karin Visser en Christiaan de
Jong)

Ontruimingsoefening
Dinsdag 29 november hielden we een
ontruimingsoefening. Hiermee oefenen en
evalueren we onze veiligheidsprotocollen,
waarbij de leerlingen bekend raken of
blijven met wat iedereen te doen staat,
wanneer we moeten ontruimen.

De school was bij de oefening snel leeg en
het bijgestelde ontruimingsplan bleek over
het algemeen werkbaar. Wel zijn er wat
aanpassingen nodig, waardoor we relatief
snel weer een nieuwe aangekondigde
ontruimingsoefening zullen doen. Als die
goed gaat, zal de daaropvolgende oefening
een onaangekondigde zijn.
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In en rond de klassen

Kletskaarten De Vreedzame School
Sinds half november werken alle groepen met blok 3 van De Vreedzame school, waar het gaat
om “We hebben oor voor elkaar”. Thuis kunt u hierop aansluiten door de bijbehorende

Kletskaarten met uw kind(eren) te bespreken, waardoor zij
merken dat dit ook thuis belangrijk wordt gevonden en
Vreedzameschool-lessen ook buiten school te gebruiken zijn.

Klik hier voor de kaarten van de groepen 1/2 , hier voor groep 3,
hier voor groep 4, hier voor groep 5 en hier voor groep 6. Voor de
groepen 7 en 8 zijn geen kletskaarten beschikbaar, maar
uiteraard kunt u wel bij uw kind(eren) navragen welke lessen er
nu worden gegeven en hierover in gesprek gaan.

Vanuit de medezeggenschapsraad

Samenvattend verslag van de MR-vergadering van 29 november 2022
Verkeerssituatie rondom de school
Christiaan is druk bezig met de gemeente om het rondom de school qua verkeer veiliger te
maken. Volgens de laatste berichten zal in het eerste kwartaal 2023 actie ondernomen worden:
kiss en ride plaatsen, zebrapaden, schoolzone op het wegdek, palen ook bij de kleuters. Mocht dit
niet gebeuren, dan volgt een gesprek met de wethouder.

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben aan de ouderbijdrage voldaan. Wellicht is het tijdstip van betaling ongelukkig,
zo net voor de feestdagen. We stellen voor om de betaling te verplaatsen naar oktober. Dit zal
worden besproken met de ouderraad. De begroting moet dan eerder besproken en kortgesloten
worden met de OR, waarna de MR zijn goedkeuring hieraan kan geven.

Inschrijvingen, kleutergroepen en formatie
Op dit moment zijn er net wel of net niet genoeg inschrijvingen om vanaf januari een
instroomgroep te starten. Wanneer er geen instroomgroep komt, zullen de kinderen die vanaf
januari 4 worden instromen in de bestaande kleutergroepen. De groepen A t/m D zullen dan
uitkomen op 27 of 28 kinderen aan het eind van het schooljaar.
Er zijn sollicitatiegesprekken geweest. Geke gaat vanaf januari naast Lydia staan, Evelien komt in
1-2 D, samen met Anouk (Lio-stagiaire). Zo is de kleuterbouw volledig bezet. Angelina is op dit
moment afwezig. Er wordt naar een oplossing gezocht om haar werkzaamheden over te nemen.

Het vijf-gelijke-dagenmodel
Het team van de Uilenburcht beraadt zich over de invoering van een volledig gelijk rooster (het
vijf-gelijke-dagenmodel). Hiervoor is een bureau ingeschakeld om alle ins en outs te bespreken
en de school te begeleiden in het besluit over het al dan niet overschakelen op dit rooster.
Vervolgens wordt een voorstel gedaan dat besproken zal worden met het team en de MR. Hierna
wordt aan de ouders hun mening gevraagd. Binnen het team zijn de meningen vooralsnog sterk
verdeeld.
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-1-2.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-3.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-4.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-5.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-3-groep-6.pdf


Teamtweedaagse en begin van het schoolplan
Christiaan vertelt dat het team een mooie tweedaagse heeft gehad. Er is veel informatie
verzameld over waar het team verder wil inzetten. Daarbij zijn ook de eisen vanuit de Inspectie
meegenomen, de zogeheten basiskwaliteit. Onder andere vanuit deze basiskwaliteiten zijn
vragenlijsten gemaakt die naar de ouders zullen gaan. De antwoorden zullen worden
meegenomen in het schrijven van het schoolplan. De vragenlijsten worden nu door de MR
bekeken  en zullen vervolgens naar ouders worden verstuurd.

Invulling PMR
Omdat Dineke een nieuwe baan heeft en Angelina op dit moment haar werkzaamheden niet kan
uitvoeren, zijn er twee plekken vacant in de P(ersoneels-)MR. We achten het noodzakelijk dat
deze plekken ingevuld worden. Naast teamleden is ook onderwijsondersteunend personeel van
harte welkom om de PMR te komen versterken. (Namens de MR, Lieke Klarenbeek)

Voor u verzameld

Kerstavondwandeling
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Junior Heuvelrug Schrijfwedstrijd
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Skateweek Utrecht
Leer skateboarden tijdens de Skateweek in de kerstvakantie. Tijdens de Skateweek krijg je
iedere ochtend les van de skate-leraren van Skate Days. Je kan zelf bepalen hoeveel dagen
je meedoet (losse dagen kan ook).

● Data: 27 december - 7 januari
● Tijden: 9.00 - 12.30
● Leeftijd: geschikt vanaf 6 jaar
● Niveau: leuk voor alle niveaus (ook beginners)
● Locatie: Skatepark Utrecht

Meer informatie vind je op: www.skatedays.nl/skateweek

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 23 december.
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http://www.skatedays.nl/skateweek

