Vanuit de directie

Afscheid groep 8
Gisteravond hebben we een fijne afscheidsavond
gehad, waarbij we afscheid hebben genomen
van onze huidige groep 8-leerlingen. De
kinderen en hun leerkrachten hebben met elkaar
gegeten, er is met de ouders gekeken naar de
mooie
afscheidsfilms,
de
leerlingen
zijn
toegesproken door hun leerkrachten, er is
gezellig geborreld en ik heb geprobeerd het één
en ander mee te geven. Daarbij heb ik de
verbinding gelegd tussen het klimbosuitje van
afgelopen week en de route die leerlingen op
onze school hebben afgelegd en verder gaan
afleggen. Daarbij bouwen wij “life lines” in,
zodat onze leerlingen “gezekerd” op weg gaan.
We mogen geloven dat God de life line is, die
altijd met ons mee zal blijven gaan. De zegen
van St. Patrick verwoordt dat wat mij betreft
heel mooi:

zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet
hebt. De Heer zal naast je zijn als een
beschermende muur, wanneer anderen over je
vallen. De Heer zal boven je zijn om je te
zegenen. Zo zegene je God, vandaag, morgen,
al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid. Amen.
Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 met
het dakmoment verder afscheid van de school
genomen, u heeft de foto daarvan al kunnen
zien. We hebben er alle vertrouwen in dat de
kinderen klaar zijn voor de volgende stap, we
wensen hen en hun ouders en verzorgers alle
goeds. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de
andere kinderen, die vanuit andere groepen de
school verlaten!

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te
wijzen. De Heer zal achter je zijn, om je te
beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder je
zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. De Heer

Zomervakantie
Komende vrijdag start voor de
leerlingen om 12.00 uur de
zomervakantie. Ik wens hen en

u als ouder of verzorger een fijne tijd en hoop
iedereen in goede gezondheid na de vakantie
weer terug te zien!

Tijdens de ouderavond van 21 juni heb ik hier al
iets over gezegd, nu ook nog op papier: dank
aan iedereen die op welke manier ondersteunt in
het leer- en leefproces binnen onze school. Dank
voor de ondersteuning van uw kind, de vragen
en duiding in gesprekken met ons en de hulp die
u biedt, wanneer u helpt bij uitjes, de
avondvierdaagse of activiteiten in de klas.

Speciale
dank
voor de leden van de
medezeggenschapsraad en ouderraad, die ons
steeds weer ondersteunen bij beleid en bij de
bijzondere activiteiten. Tot slot dank voor
ontvangen fijne woorden. Het is soms lastig
altijd te reageren, maar weet dat dit zeer
gewaardeerd wordt!

Bedankt

Formatie
Eerder deelden we de formatie al. Van de
vacatures die we daarbij beschreven, hebben we
inmiddels het zwangerschapsverlof in groep 4A
kunnen vullen, de betrokken ouders zijn hier
deze week van op de hoogte gebracht. De
ouders van de toekomstige groep 1/2b zijn
geïnformeerd over hoe we komend jaar starten.
De vacature voor de donderdag en vrijdag blijft
vooralsnog bestaan. Ook voor de instroomgroep,
vanaf januari, hebben we nog invulling te
zoeken.
Het team van De Uilenburcht neemt afscheid van
Maartje Bosters, Esther van Ee, Steef van den
Oosterkamp, Mijna Jansen en Géraldine van
Beek. Maartje heeft haar diploma gehaald en
gaat in haar woonplaats werken. Esther neemt
als gepland net als afgelopen jaar ontslag om nu
wel echt te kunnen gaan reizen. De andere
collega’s hebben ter afscheid een klein stukje
geschreven.
Beste ouders,
Ik, meester Steef, ga De Uilenburcht verlaten.
Na tweeënhalf jaar les gegeven te hebben in
eerst een half jaartje de combigroep 7/8 en
daarna twee jaar in de huidige groep 8a, ga ik
met deeltijdpensioen.
Ik maak wel gebruik van een mooie regeling,
namelijk dat ik ook nog best voor een bepaald
aantal dagen "gunstig" door mag blijven werken.
Ik ga dit doen op basisschool De Kring, op de
Sparrenlaan en wel op maandag en woensdag.
Ik heb het prima naar mijn zin gehad op De
Uilenburcht, met fijne collega's en ik heb ook
zeker genoten van de kinderen. Dank ook voor
de prettige contacten die ik heb mogen hebben
met de ouders van de kinderen die ik les heb
gegeven.
Adieu, goodbye, het gaat u allen goed!
Meester Steef

Beste ouders,
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op De
Uilenburcht gewerkt en genoten van de mooie
momenten met jullie kinderen. Helaas kan ik
mijn werk op school niet meer combineren met
mijn werk in onze schoenenwinkel, daarom heb
ik het lastige besluit genomen om te stoppen op
school.
Bedankt voor jullie vertrouwen en hopelijk
komen we elkaar nog eens in het dorp tegen.
Groetjes en een fijne vakantie,
Mijna

Beste ouders,
...en dan begint de laatste week, dat ik
werkzaam ben bij de Uilenburcht. Drie jaar heb
ik op deze leuke en mooie basisschool leerlingen
uit verschillende groepen mogen begeleiden.
Lastig voelt het, om na deze week de kinderen,
collega's en mijn werk hier, gedag te zeggen.
Vorig jaar ben ik, naast mijn functie als
onderwijsassistent op De Uilenburcht, gaan
werken als leerlingbegeleider bij Revius Wijk.
Hier begeleid ik tieners, die met een
leerachterstand naar het voortgezet onderwijs
gaan. Ik wil mij als leerlingbegeleider graag
verder ontwikkelen en daarom start ik na de
zomervakantie met een deeltijdstudie. Onlangs
heb ik daarom besloten mijn functie als
onderwijsassistent
bij
de
Uilenburcht
te
beëindigen.
...en nu is daar dus die laatste week. Ik ga jullie
missen.
Lieve groeten,
Géraldine
Komend schooljaar starten Corrieke van der
Kruk en Jacqueline Hutting op De Uilenburcht.
Zij stellen zich bij deze aan u voor.

Beste ouders,
Ik ben Corrieke van der
Kruk
en
vanaf
de
zomervakantie ga ik
aan
de
slag
als
leerkracht van groep
1/2c op De Uilenburcht
en
als
onderbouwcoördinator.
Ik ben 39 jaar oud en geboren en getogen in
Driebergen, waar ik ook het grootste gedeelte
van mijn leven heb gewoond. De afgelopen 15
jaar heb ik gewerkt op een basisschool in de
Utrechtse wijk Zuilen, waar ik ook vooral lesgaf
aan de kleuters. Daarnaast hou ik erg van lezen
en creatief bezig zijn, probeer ik mijn kamerplanten in leven te houden en heb ik twee katten
waar ik erg gek op ben.

Corrieke
Beste ouders,
Ik ben Jacqueline Hutting,
34 jaar, getrouwd en
moeder van 2 meisjes.
Recent ben ik verhuisd
naar Odijk, waardoor ik
na 12 jaar als leerkracht
op een basisschool in Amsterdam gewerkt te
hebben hier in de buurt een fijne nieuwe school
zocht. Deze heb ik gevonden in De Uilenburcht!
Komend schooljaar sta ik voor groep 4 samen
met Helen. Ik heb er heel veel zin en zie er naar
uit om er een mooi schooljaar van te maken!
Jacqueline Hutting

Tot na de vakantie!

Koelkastkalender
Vandaag komt, via het jongste kind van het
gezin, de koelkastkalender 2022-2023 mee naar
huis. In deze kalender vindt u alle vakanties,
vrije dagen en studiedagen terug. Tevens staan
er data van vele andere activiteiten in voor
volgend schooljaar, die ons nu bekend zijn.

Wellicht heeft u een extra exemplaar van de
koelkastkalender nodig, dan kunt u deze tot
vrijdagmorgen bij de hoofdingangen op een
tafeltje bij de deur vinden. De kalender wordt
ook via de website gedeeld. (Annelies Schilling)

Nieuws vanuit De Uilenburcht over de hercertificering
Op 23 juni deed De Uilenburcht samen met De
Zonheuvel, als laatsten van De Oorsprong, de
audit voor hercertificering als opleidingsschool
van De Marnix Academie. Samen met de

Camminghaschool uit Bunnik en De Stek uit
Houten vond er een online audit plaats. Naar
aanleiding van de aangeleverde stukken konden
we met deze twee scholen in gesprek gaan over
een aantal vragen (puzzles) die we hadden en
konden we een aantal ‘parels’ benoemen.
Hierdoor vond er een leuk gesprek plaats over
de kansen die er nog lagen. Het gesprek was
waarschijnlijk nog levendiger geworden als het
live gevoerd was.
Wij, Christiaan als directeur en Helen als
opleider, kregen ook een aantal vragen over ons
stuk. Deze hadden onder andere betrekking op
de beschreven rijke leeromgeving en hoe je deze

nog meer kunt vergroten rekening houdend met
de bekwaamheidseisen. We kregen mooie
complimenten voor het prachtige webmagazine

voor de studenten, die te bekijken is via de
website van de school (grote groene stip).
(Helen Wolfs en Christiaan de Jong)

Parro-app
Sinds 2019 werken we met de huidige website
en een bijpassende schoolapp. In die tijd was
het vooral hard nodig om de website aan te
pakken, deze was niet actueel en gaf
school-zoekende en huidige ouders niet de
mogelijkheid om de school goed
te
leren of informatie te
downloaden. Sinds het lanceren
van de website hebben we
mooie complimenten gekregen,
dat de website passend is voor
waarvoor we hem inzetten.
Alleen het mooi in de website
presenteren van de nieuwsbrief
blijft een ding.
Bij het overstappen naar de nieuwe website
hebben we met de hele stichting gekozen voor
het ook overstappen naar de schoolapp. Dit had

Gevonden voorwerpen
In de loop van de tijd blijven er in de school en
rondom de kleedkamers van de school veel
gevonden voorwerpen achter. Het gaat dan
vooral om (gym)kleren, jassen en schoenen.
Deze vindt u in de gang bij de kleedkamers.
U kunt altijd even controleren of er iets hangt of
ligt, dat van u is. Doe dat gerust de komende
dagen nog, alles wat er vrijdagmiddag nog is,
wordt gewassen en naar het goede doel
gebracht.

financiële voordelen, voldeed aan de nieuwe
AVG-regelgeving en de koppeling tussen website
en app is ook fijn. Vanaf het begin, echter,
merken ouders en school dat de app niet goed
(genoeg) werkt. Met voorheen Concapps en
tegenwoordig
Parentcom
is
hier
regelmatig over gesproken, maar de
problemen blijven. Om die reden
hebben we er stichtingsbreed voor
gekozen om komend jaar over te gaan
naar de Parro-app. Deze hoort bij
ParnasSys en een deel ervan kent u al
via het ouderportaal. We hebben er
vertrouwen in dat we hiermee komend
jaar gemakkelijker met u kunnen communiceren
en vice versa.
We stappen nog voor de Kerst over, u wordt
tijdig ingelicht.

In en rond de klassen

Laatste leerlingenraadbijeenkomst van het jaar
jaar geen lock downs meer krijgen en de
volgende dus meer bij elkaar kan komen.

Afgelopen vrijdag was de laatste bijeenkomst
van de leerlingenraad. Sterre Fay, Renske, Stan,
Kerim, Iwan en ik hebben het jaar geëvalueerd
en nagedacht wat er komend jaar anders zou
kunnen. We hopen in ieder geval dat we komend

Afgelopen jaar is in de leerlingenraad vooral
gesproken over het vergroenen en spelen op het
schoolplein, pauzetijden, tosti’s en ventilatoren.
Ook hebben de leerlingen een peiling gehouden
in de groepen 3 tot en met 8 over welk speelgoed er nodig is om fijn (samen) te kunnen
spelen. Naar aanleiding hiervan kregen zij een
budget en is er veel speelgoed besteld. Komend
schooljaar hangt en ligt dit op z’n plek en mag
het op het grote plein gebruikt worden. Op de
foto ziet u de leerlingenraad met wat zij besteld
hebben.
Ook vanaf deze plek dank aan Sterre Fay,
Renske, Stan, Kerim en Iwan voor hun inzet!

Schoolfotograaf
Vanmiddag zijn de kaartjes gebracht, waarmee u
de gemaakte schoolfoto’s kunt bestellen. Morgen
zullen we deze verdelen. De kaartjes voor groep
8-leerlingen zullen zoveel mogelijk meegegeven
worden aan broertjes of zusjes. Ook zullen de

leerkrachten de kaartjes uitdelen op de feestjes
die deze week nog volgen. Krijgt u dan het
kaartje nog niet in uw bezit, vragen we u het
even op te (laten) halen.

Doe-boek
Kunst Centraal is een organisatie die kunst en
cultuur binnen het onderwijs stimuleert en is ook
partner van De Uilenburcht. Vanuit Kunst
Centraal worden creatieve lessen binnen en
buiten de school gegeven en zij helpen ons
vanaf dit schooljaar ook met het integreren van
de kunst- en cultuurvakken in ons (thema- /
Blink-) onderwijs.
Dit jaar bestaat Kunst Centraal twintig jaar. En
wie jarig is deelt uit. Men schrijft hierover: “We
zouden Kunst Centraal niet zijn als we dat niet
doen op een manier waarop we creatieve kracht

versterken. Daarom maakten
we voor alle leerlingen van
alle basisscholen in onze
provincie ‘Creatieve helden,
een DOE-boek voor jong tot
oud’.”
Het boek bevat twintig ideeën
voor creatieve activiteiten die
kinderen zelf in de vakantie
kunnen doen. Het is vandaag meegegeven aan
alle leerlingen.

Voor u verzameld
Zangles Driebergen
Vind jij zingen leuk? Kom dan komend schooljaar
zingen bij Zangles Driebergen! Vorig jaar heeft
Charlotte Steenbrink deze zangstudio geopend
op de Schippersdreef, dus vlakbij school. De
inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn al
geopend, maar je kunt natuurlijk ook eerst een
proefles nemen. Heb je interesse? Kijk dan eens

op de website:
www.zanglesdriebergen.nl.
Met muzikale groet,
Charlotte Steenbrink,
Zangles Driebergen

Speelweek

