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Vanuit de directie

Kerst
We mogen vieren dat God Zijn Zoon tussen de mensen in heeft laten geboren worden als
voorbeeld en Licht in het donker. Dit kerstfeest viert u wellicht komende week “echt”,
afgelopen woensdag hadden we al twee mooie vieringen in de kerk. Mooi dat we dit met u
konden doen, jammer dat er ook best veel kinderen ziek waren. Beelden van de vieringen
vindt u vanaf vandaag in de Parro-app, in een apart bericht.

De school wordt vandaag ontmanteld van al z’n kerstuitingen. De kerstbomen uit de klassen
en hal van de school, die nog niet zijn opgehaald, liggen bij de voorkant van de school en
mogen gratis worden meegenomen door mensen die dat graag willen.

Het team van De Uilenburcht - op sjiek of vanuit foutetruiendag - wenst u en allen die u lief
hebt een mooie Kerst en, wanneer dit ook voor u geldt, een mooie vakantie!

Personele zaken
Als team hebben we afgelopen week afscheid genomen van juf Dineke Bink. We hebben haar
bedankt voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en we wensen haar het allerbeste in haar
nieuwe baan. Ook hebben we juf Jantine Walraven bedankt voor haar lange invalvervanging,
zij gaat na de vakantie op een andere De Oorsprong-school aan het werk. We zijn blij dat we
met de aanstellingen van juf Géke van Dijk, juf Eveline Verhulst en de LIO-aanstelling van juf
Anouk van Galen in ieder geval de kleutergroepen zijn “gevuld”.
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In de groepen waar langdurige vervanging nodig is, is reeds gemeld hoe we in januari verder
gaan of gebeurt dat voordat de school weer begint.

Parro-app: schoolberichten en bijzonder verlof
We werken sinds een aantal maanden met de Parro-app en we krijgen hier overwegend
positieve reacties op. Soms is het nog wennen van de kant van ouders, soms van de kant van
school. Zo hadden wij te laat door dat er nog een handmatige actie nodig was om nieuwe
leerlingen te koppelen aan het Schoolberichten-deel van de app. Dit hebben we de afgelopen
weken hersteld. Excuses voor hen die hier last van hebben gehad.

Bijzonder verlof aanvragen verloopt via Annelies Schilling. Bij de ingebruikname van de
Parro-app was de route niet meer zo duidelijk als dat in de vorige schoolapp was, maar we
hebben dit nu in Parro ingebouwd. Mocht u een aanvraag willen doen voor bijzonder verlof,
kunt u via “Absentie melden” uw kind aanklikken en dan klikken op het “Formulier aanvraag
bijzonder verlof” downloaden. Wanneer u deze invult, zal Annelies aan de hand van de
geldende wet- en regelgeving binnen zes weken maar vaak veel sneller reageren op uw
aanvraag.

Vulpennen en schooltassen
Soms is het nodig dat leerlingen of ouders een nieuwe vulpen nodig hebben. Die kunnen ze bij
mij halen. Jarenlang vroegen we daar €3,- voor, maar dat is tegenwoordig ver onder de
kostprijs. Om die reden zullen we vanaf januari €5,- als bijdrage voor een nieuwe schoolvulpen
en €2,50 als bijdrage voor een nieuwe schoolgymtas vragen.

In en rond de klassen

Operatie Schoenendoos
Afgelopen twee weken hebben de kinderen zich keihard ingezet om
zoveel mogelijk schoenendozen te vullen voor kinderen in landen die
het minder goed hebben dan wij.

Wij zijn ontzettend trots en blij om te kunnen vertellen dat we in
totaal 89 dozen hebben kunnen wegbrengen!

Allemaal enorm bedankt voor jullie inzet! (Jacqueline Hutting en
Nelleke Mels)
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Voor u verzameld

Kerstavondwandeling

Kliederkerk 15 januari: Bidden, hoezo!?
De Kliederkerk op 15 januari gaat over bidden. In de Bijbel
wordt veel gebeden en het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch
roept bidden ook veel vragen op: wat is het eigenlijk? En
hoe doe je het? Voor wie bid je? Wordt je gebed wel
gehoord? En krijg je antwoord? Geen makkelijke vragen,
toch geloven we dat bidden belangrijk is. Om contact met
God te maken, om de relatie met God te onderhouden.
Bidden is niet zomaar een verlanglijstje bij God inleveren is.
Wat is het dan wel? Daar gaan we naar op zoek in deze
Kliederkerk. Door erover na te denken, door er met elkaar
over te praten, door er mee te oefenen, door verschillende
vormen van bidden te verkennen, door er met elkaar over
te praten.

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
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limonade. Vanaf 10.30 uur kan je verschillende activiteiten doen waarmee je ontdekt wat het
verhaal uit de Bijbel ons te vertellen heeft. Dan komen we weer samen om uit de Bijbel te lezen,
te zingen en te bidden. Daarna eten we met elkaar. Na het eten (rond 12.30 uur) gaat iedereen
weer naar huis.

Bestuursleden avondvierdaagse gezocht

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 20 januari.
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