
Oudernieuwsbrief 20 januari 2023

Vanuit de directie

Een nieuw jaar…
We zijn over het algemeen weer fijn gestart in 2023. Een nieuw
jaar, maar voor ons eigenlijk ook weer niet, want we gaan
“gewoon” weer verder in dit schooljaar. We blijven hard werken
om aan te sluiten bij wat onze leerlingen van ons nodig hebben
en ontwikkelen De Uilenburcht verder naar wat we belangrijk
vinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we steeds gemakkelijker en vaker in alle groepen
coöperatieve werkvormen inzetten. We werken door de hele school heen steeds verder
thematisch, door vakken in samenhang aan te bieden en vergeten daarbij de creatieve en
culturele vakken niet. Leerkrachten scholen zich dit en komend schooljaar op één creatief of
cultureel thema bij. De werkgroep oudercommunicatie is weer van start gegaan. We hebben
afgelopen week de keuze gemaakt voor een nieuwe schrijfmethode en we bereiden ons voor
op een keuze voor een nieuwe technisch lezen- en een nieuwe taal-/spellingmethode.
Ondertussen helpen we elkaar om het vak begrijpend lezen nog beter te geven. In de
kleutergroepen leren we, ook door het verloop van collega’s in deze groepen, meer over de
leerlijnen, die we gebruiken om ons onderwijs in te richten en de leerlingen in zicht te houden.
Dit zal uiteindelijk ook resulteren in een nieuw kleuterrapport. Binnen het team en in overleg
met de medezeggenschapsraad bekijken we wat we vinden van het vijfgelijkedagenmodel, wat
wellicht kan leiden tot andere schooltijden. Verder voeren we binnen het team het gesprek
over onze levensbeschouwelijke identiteit en wat dit voor ons doen en laten betekent. De
interne begeleiders en schoolleiding bereiden zich in samenwerking met de andere De
Oorsprong-scholen voor op de interne audits, die binnenkort van start gaan en ons helpen de
juiste feedback te krijgen over de kwaliteit van de afzonderlijke scholen, die ook helpt om
verantwoording richting de inspectie af te leggen.

Bovenstaande komt vooral voort uit de plannen, die we jaarlijks maken en voortkomen uit ons
huidige schoolplan. Daar hoort de bij u bekende mindmap bij, die u hieronder ziet. U herkent
hierin “de kapstokken” “Samen”, “Breed en betrokken” en “Gezond”, die richtinggevend zijn
voor onze keuzes. Dit schooljaar zijn we bezig om een nieuw schoolplan voor de schooljaren
2023 - 2027 te schrijven. Daarin zullen we nieuwe richtinggevende keuzes maken.

Er gebeurt dus genoeg in de klassen, op de school en binnen de stichting, in een tijd die
ingewikkeld is op het gebied van personeelsbeleid. Het vullen van groepen - kort- of
langdurend - blijft belangrijk en vraagt veel aandacht. Gelukkig lukt het ons vaak om
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oplossingen te vinden bij ziekte en vacatures. Ik hoop van harte dat we de groepen kunnen
blijven bemensen en kunnen blijven staan voor de kwaliteit die u van ons mag verwachten.

We werken als partners met u als ouder en / of verzorger. Weet ons te vinden, wanneer dat
nodig is. Ook wij zoeken u op, wanneer er op momenten meer overleg of samenwerking nodig
is. Daarbij ben ik dankbaar dat ouders regelmatig feedback of signalen (af)geven, wanneer zij
dat nodig achten. Het begrip voor de gevolgen van het lerarentekort vind ik vaak
hartverwarmend. Dank, ook daarvoor.

Oudervragenlijst 2023
Hierboven schreef ik al over de voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan van De
Uilenburcht. Hierbij vragen we ook input van ouders / verzorgers en leerlingen vanaf groep 5.
De uitkomsten van de vragenlijsten voor ouders en leerlingen worden meegenomen in de
keuzes die we gaan maken. Daarom is het voor ons van groot belang dat we een goed idee
krijgen van uw beeld(en) van onze school. Ik hoop dan ook dat u tijd wilt nemen hier (met
elkaar) voor te gaan zitten. De inschatting is, dat het u (gemiddeld) een half uur zal kosten.

Vandaag krijgt u een mail in uw mailbox, van afzender wmk@wmkpo.nl. Hierin vindt u de link
en eenmaal ingelogd volgt de verdere uitleg over het invullen. Bij de vorige vragenlijst op De
Uilenburcht bleek het reactiepecentage relatief laag en kreeg ik terug dat veel ouders die
“eigenlijk overal wel tevreden over zijn” dit als reden hadden gebruikt de enquête niet in te
vullen. (Dit komt in breder perspectief ook uit algemeen landelijk onderzoek.) Dat zou
onwenselijk zijn, omdat daarmee de uitslag niet representatief zou zijn en er wellicht een
onterecht beeld van de school zou ontstaan. Daarom hoop ik dat u de vragenlijst uiterlijk 6
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februari in wilt vullen. Wanneer er per gezin twee mailadressen in administratiesysteem
ParnasSys staan, krijgt u twee uitnodigingen. U kunt er dan voor kiezen apart de vragenlijst in
te vullen, eventueel afzonderlijk gericht op uw beeld van verschillende kinderen in uw gezin. U
kunt de vragenlijst ook samen invullen. Dan kunt u reminders op een later moment gerust
negeren.

Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Werkgroep oudercommunicatie / -betrokkenheid
Onlangs zijn we met een viertal ouders gestart na te denken over de (wederzijdse)
communicatie op De Uilenburcht. Deze werkgroep is voor de coronatijd ook al actief geweest
en nu hebben we dat weer opgepakt.

Het is belangrijk dat we op een goede manier met elkaar communiceren. Daarbij stellen we
ons voortdurend de vraag: wat gaat goed en wat kan beter? Afgelopen bijeenkomst hebben we
met elkaar gebruikerservaring rondom Parro uitgewisseld. Het is mooi om te zien dat Parro al
veelvuldig gebruikt wordt, maar hier en daar is betere afstemming nodig. Binnenkort zullen we
de communicatie via de nieuwsbrief uitgebreid bespreken.

We hebben ook afgesproken de komende bijeenkomsten met elkaar na te denken over
ouderbetrokkenheid. Dus: op welke manier kunnen we de betrokkenheid van de ouders bij hun
kind op school vergroten? Wat mogen daarbij de verwachtingen van ouders zijn en wat mag
school van ouders verwachten. Wat is er nodig voor optimale betrokkenheid van ouders? Welke
visie kunnen we daaronder zetten en wat is er concreet nodig?

Allemaal boeiende vragen, waar we als school én ouders met elkaar over in gesprek gaan.
Superfijn dat we ouders hebben gevonden die hierover met ons mee willen denken en praten!
We houden u uiteraard op de hoogte over de voortgang van het proces. (Annelies Schilling)

Kennismakingen, inschrijving en welkom-folder
In Driebergen bestaan wachtlijsten voor plaatsing van kleuters op scholen. Ook De Uilenburcht
heeft hier mee te maken, ook al is de “druk” met het plaatsen van De Bosuil er meer af dan
voorheen. Binnen het dorp wordt gewerkt aan een centraal aanmeldsysteem, dat moet helpen
de scholen meer en eerder overzicht te geven en ouders eerder duidelijkheid over al dan niet
de mogelijkheid tot plaatsen te kunnen geven. Tot die tijd werken we met de nu geldende
regels. Met welk systeem we ook werken: vergeet niet jongere broertjes en zusjes aan te
melden, als dat nog niet gedaan is.

Vanaf komend jaar gaan we op onze school de contacten rondom aanmelding en inschrijving
wel aanpassen. We zullen gaan werken met kennismakingsochtenden, waar geȉnteresseerde
“nieuwe ouders” de school kunnen leren kennen. Het kennismakingsgesprek met de directeur
verschuift naar een moment kort nadat een kind drie is geworden, waarna contact wordt
gezocht met de voorschoolse opvang. Bij de intake zullen we gaan werken met een
welkomstpakket en “Welkom-folder”. De folder is een idee van ouders, die hierover tijdens een
koffieochtend de suggestie hebben gedaan de informatie beter te stroomlijnen.
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Verlofaanvragen
In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat verlofaanvragen via de Parro-app
kunnen worden ingediend. Annelies Schilling zal deze dan verwerken. In de praktijk komen er
nog veel verzoeken per mail binnen bij mij. Gebruik alstublieft de juiste route, eventueel extra
info kan via a.schilling@uilenburcht.nl worden verkregen.

Vacature De Oorsprong
Stichting De Oorsprong is op zoek naar een nieuwe HR-medewerker. We doen dit in
samenwerking met SKDD. Heeft u interesse of weet u misschien iemand hiervoor? Schroom
niet om te reageren.
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In en rond de klassen

De Vreedzame school, blok 4
Komende week starten we met het nieuwe blok van De Vreedzame
School, met als onderwerp "We hebben hart voor elkaar". U vindt hier de
kletskaarten voor de groepen 1 en 2, hier voor groep 3, hier voor groep
4, hier voor groep 5 en hier voor groep 6. Zoals altijd kunt u deze
gebruiken om de onderwerpen ook thuis bespreekbaar te maken.

Voor de groepen 7 en 8 worden ook lessen in hetzelfde thema gegeven,
maar bestaan er geen kletskaarten.

Nieuwe boeken op De Uilenburcht
Voorgelezen worden en zelf lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Uiteraard
is het goed voor de taalvaardigheid en de ontwikkeling van de woordenschat, maar er zitten nog
veel meer voordelen aan. Het is goed voor de algemene ontwikkeling, want al lezende leer je
ontzettend veel. Kinderen verdiepen zich al lezende in andere culturen en gewoontes van
andere mensen. Ze lezen en leven mee met personages die heel anders zijn dan zijzelf en gaan
hen begrijpen. En hoe gecompliceerder de verhalen worden, hoe meer ze leren om zelf kritisch
na te denken.

Met voorlezen kan je niet vroeg genoeg beginnen en je kunt er niet te vroeg mee stoppen. En
als kinderen dan eenmaal zelf kunnen lezen, hoe fijn is het dan dat er een wereld aan boeken
tot hun beschikking staat? De komende periode wordt er op De Uilenburcht flink geïnvesteerd in

het aanvullen en moderniseren van de boekencollectie.
Als in: we verwachten dat er de komende maanden
zo’n duizend nieuwe titels de school in komen, geschikt
voor alle leeftijden en alle groepen.

Als al die nieuwe boeken er eenmaal zijn kunnen we
uw hulp goed gebruiken. Want deze boeken moeten
allemaal gelamineerd en gelabeld worden. Als u daarbij
wil helpen, houd dan de Parro-app in de gaten, want
binnenkort doen we een oproep. (Sylvia Rouwendal en
Corrieke van der Kruk)
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-4-groep-1-2.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-4-groep-3_(1).pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-4-groep-4.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-4-groep-5.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-4-groep-6.pdf


Voor u verzameld

Sprookjesconcert

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 10 februari.
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