
Vanuit de directie

Gezellige dagen
De afgelopen periode hebben we veel gezellige
en mooie momenten met elkaar mogen
hebben, zoals de paasvieringen, het
schoolvoetbal, verschillende excursies en
vandaag de juffen- en meestersdag met de
Koningsspelen. Fijne momenten met veel
ruimte voor ontmoeting, vieren en plezier
maken. Dank aan iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt: de Ouderraad, de begeleiders
en ondersteunende organisaties. Het was
vandaag ook erg fijn weer met zoveel mensen

op het schoolplein te zijn en plezier met elkaar
te maken!

De meesters en juffen zijn vandaag erg
verwend door ouders en leerlingen, hartelijk
dank ook daarvoor!

Ik gun de leerlingen en u ook de komende tijd
veel fijne momenten, hopelijk kunt ook u
genieten van gezellige, vrije tijd.

Formatie
Sinds december wordt er op school gesproken
over de formatie van komend schooljaar. Eerst
alleen in het management en op
stichtingsniveau, vervolgens met het team en
de medezeggenschapsraad. Hierbij bepalen we
met welke groepen we komend jaar gaan
werken en hoe we verder onze school
“inrichten”. Inmiddels is dat besloten en
proberen we invulling te geven met teamleden.

Hiervoor zijn in eerste instantie ook interne
vacatures uitgezet, snel zullen we ook extern
werven.

Wanneer het mogelijk is, communiceren we
uiteraard de formatie van komend schooljaar.
Wanneer dat is, bepalen we met de MR, maar
dat zal niet al in de komende maand zijn.

Aanmeldingen
Regelmatig zetten we het weer even in de
oudernieuwsbrief: vergeet niet jongere
broertjes en zusjes op te geven via een
aanmeldingsformulier. Zij komen niet
automatisch in ons systeem en het zou jammer
zijn als u daardoor achter het net vist.

Aanmeldingsformulieren zijn op de website te
vinden en kunnen via de brievenbus of digitaal
naar Karin Visser worden verstuurd. Mocht u
hier informatie over wensen of checken of een
aanmelding gedaan is, kunt u het mailadres
van Karin gebruiken: k.visser@uilenburcht.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst Marnix PABO werken in het basisonderwijs
Vanuit de Marnix PABO wordt er op donderdag
19 mei vanaf 20.00 uur een voorlichtings-
bijeenkomst georganiseerd voor wie
geïnteresseerd is in een overstap naar het
onderwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats op
basisschool de Zonheuvel, Burgemeesterspark
29 in Driebergen-Rijsenburg. Deze avond wordt
georganiseerd, omdat bleek dat er op

verschillende scholen binnen onze stichting
vanuit ouders en andere contacten interesse
was voor een eventuele overstap naar het
onderwijs. Van harte aanbevolen!

Vanuit de Marnix PABO zal een medewerker op
deze avond aanwezig zijn en enthousiast uitleg



geven over alle mogelijkheden en trajecten
(deeltijd en zij-instroom) op maat.

Bij deze een oproep aan ieder die graag naar
een voorlichtingsavond zou willen komen, wie
weet kent u iemand die geïnteresseerd is? Men

kan zich aanmelden bij mij, via
directie@uilenburcht.nl. Extra informatie kan
ook via dit mailadres worden opgevraagd, of
direct via Carine Sprokkereef, Bovenschools
Opleidingscoördinator, carine@dezonheuvel.nl.

Oude fietsen
Naast de school staan al enkele maanden twee
zwarte kinderfietsen, die niet opgehaald
worden. We gaan deze binnenkort laten

verwijderen, dus als er toch één van u is, hoop
ik dat u deze snel weghaalt.

In en rond de klassen

Nieuwe planten voor de zitkuil

Ouders en leerlingen van de groene schoolplein
oudercommissie hebben de zitkuil op het
schoolplein hersteld. Nieuwe planten, een verse
laag aarde en een omheining met paaltjes

moeten ervoor zorgen dat de planten de
komende periode goed kunnen aanslaan. We
hopen dat alle ouders daarbij willen helpen
door te voorkomen dat leerlingen voor en na
school over de zitkuil lopen of tegen de paaltjes
en het draad leunen.

Vind je het leuk om mee te helpen op het
groene schoolplein (circa vier klusochtenden
per jaar), meld je dan bij Irma
(irmabakkers@gmail.com!

Irma Bakkers

Voor u verzameld

Onderstaand driemaal informatie van externe partijen, wellicht informatie die
voor u interessant kan zijn.










