
Vanuit de directie & in en rond de klassen

Formatie
Afgelopen week is voor vier groepen de formatie
al gedeeld. Wanneer er niets tussen komt, deel

ik maandag de hele formatie, zoals we die
momenteel al weten.

Studiedagen
Afgelopen twee dagen waren de leerlingen vrij
en heeft het team van De Uilenburcht hard
gewerkt op een lesvrije dag en studiedag.

Gisteren hebben de collega’s gewerkt aan de
rapporten, (groeps)plannen en overdrachten.
Verder waren er onderlinge overleggen, voor-
namelijk gericht op de afsluiting van dit jaar en
de start van volgend schooljaar.

Vandaag hebben we tijdens de studiedag de
ontwikkeldoelen van het bijna afgelopen

schooljaar geëvalueerd en doelen en plannen
voor komend schooljaar gemaakt. Daarnaast is
er veel gesproken over de organisatie van onze
school en het schooljaar. Uit dat laatste komt
uiteindelijk de definitieve jaarkalender voort,
deze delen we met u als deze volledig af is.

Ook hebben we in leerteams onze persoonlijke
ontwikkeling wat betreft coöperatief leren
geëvalueerd en is er gesproken over de leer-
lijnen binnen de onderbouw en de verdieping die
we doen bij het vak begrijpend lezen.

Schoolbel
Sinds gisteren doet onze nieuwe schoolbel het,
vanaf maandag horen uw kind(eren) en u dus
ook weer een schoolbel en nu op de juiste

tijden! Dit helpt ons allemaal om de lessen op
tijd te laten starten!

Optionele afrondingsgesprekken
Volgende week ontvangen de ouders van groep
1 tot en met 6 de uitnodiging voor het maken
van een afspraak voor het afrondingsgesprek op
woensdagmiddag 29 juni aanstaande. Deze
gesprekken zijn optioneel en er is maar een
beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus we
vragen u vriendelijk om alleen een afspraak in te
plannen als er dringende zaken zijn om te
bespreken.

U kunt bij het inplannen van een afspraak
aangeven wat de bespreekpunten zijn en we

willen u vriendelijk vragen dit daadwerkelijk in te
vullen.

De ouders van de kinderen van groep 1E hebben
al eerder een uitnodiging ontvangen. Juf Sylvia
maakt gebruik van andere dagen, maar dat wijst
zich vanzelf.

De ouders van groep 7 ontvangen van de
leerkrachten de planning van de pré-advies-
gesprekken. (Karin Visser)



Afsluiting van de verrijkingslessen
Deze week zijn de laatste lessen dit schooljaar
van de verbredingsgroep. De leerlingen hebben
afgelopen periode enthousiast gewerkt aan
verschillende opdrachten uit Op Ontdekkingsreis.

Daarnaast hebben de leerlingen uit groep 6 en 7
zich afgelopen periode verdiept in een
zelfgekozen onderwerp. Zij sluiten dit deze week
af met een presentatie in de verbredingsgroep.
De leerlingen uit groep 4 en 5 werkten afgelopen
periode aan het project breinologie: als ik leer
maak ik mijn brein sterker! Dit project wordt
donderdag afgesloten met een circuit met daarin
verschillende uitdagende 'breinopdrachten'.

Leerlingen die afgelopen periode met de
rekenverrijking XL aan de slag zijn geweest
hebben vierkantproblemen onderzocht: weet je

hoeveel vierkanten er op een schaak- of
dambord staan? Zij sluiten dit project af met het
maken van een poster met daarop een eigen
vierkantprobleem. Deze poster presenteren ze
aan elkaar en daarna ook in de eigen groep. Een
andere groep heeft supersommen onderzocht,
ook zij maken een poster die zij presenteren.
RekenXL groep 6 ging over verschillende klokken
en zij ronden dit af met het maken van een
waterklok. Groep 3 heeft in het vorige blok
verschillende sudoku's bekeken en opgelost en
komende week puzzelen ze nog eenmaal samen
aan verschillende raadsels.

De laatste twee weken van het schooljaar
werken de leerlingen in de klas nog verder met
individuele opdrachten. (Nelleke Mels)

Ouderavond afsluiting schooljaar
U bent afgelopen week uitgenodigd voor de
ouderavond, die we komende
dinsdagavond organiseren. We
starten om 19.30 uur, u bent van
harte welkom vanaf 19.15 uur.

Tijdens deze avond blikken we
terug en vooruit en nemen we u
mee in verschillende
ontwikkelingen binnen de school,
ook zullen we geïnteresseerd in
uw mening zijn. Naast ruimte
voor ontmoeting met een hapje
en drankje en twee plenaire
momenten, kunt u deelnemen
aan twee workshops. We delen u bij één
workshop in, de andere vragen we u dinsdag zelf
te kiezen. Om hiervoor al een klein beetje beeld
te hebben, geef ik hieronder kort aan welke
onderwerpen er zijn.

Workshop 1, oudercommunicatie - Wat gaat
goed en wat kan beter? Hoe versterken school
en ouders elkaar en wat is daarvoor nodig?
Workshop 2, cooperatief leren - Waarom vinden
wij coöperatief leren belangrijk en wat is dat
eigenlijk? Hoe doen wij dit en wat levert het op?

Workshop 3, samenhangend
onderwijs - Vanaf groep 3 werken
we met Blink als methode voor
zaakonderwijs, waarbij we ook
werken aan (presenteer- en
onderzoeks)vaardigheden en
steeds meer de koppeling met
kunst- en cultuurvakken maken.
Ook de wereld naar binnen halen
en zelf naar buiten gaan is een
onderdeel van ons samenhangend
onderwijs. Hoe doen we dit en wat
vinden we belangrijk? Waarom
kiezen we voor deze opzet?

Workshop 4, gezonde school - “Stiekem” wordt
De Uilenburcht steeds meer een gezonde school.
Daarbij zijn er keuzes gemaakt of te maken over
wat we belangrijk vinden. In deze workshop
halen we informatie op over hoe ouders naar
“gezonde” thema’s kijken en delen we wat we
(waarom) doen.

Workshop 5, methodes en differentiatie - Ouders
kunnen inzicht krijgen over onze gebruikte
lesmethodes en hier vragen over stellen. Er is



specifieke aandacht voor ons plusaanbod, De
Vreedzame School en onze doorgaande lijnen in
zelfstandig werken en coöperatief werken.

Workshop 6, leerlijnenpakket jonge kind - We
hebben het leerlijnenpakket geïmplementeerd en

ons rapport hierop aangepast. Waarom hebben
we dit gedaan en hoe werkt dit in de praktijk?
Wat zien leerlingen en ouders hiervan terug?
Deze workshop lijkt het meest interessant voor
ouders van (toekomstige) kleuters.

Afsluiting project / fancy fair
Zoals u weet is komende woensdag 22 juni de
afsluiting van het schoolbrede kunstproject naar
aanleiding van de workshops van Kunst

Centraal. De leerlingen presenteren op het plein
hun dans, muziek en theater. Met deze

voorstelling zamelen de leerlingen geld in voor
Stichting Gaandeweg en helpen zo zieke
leeftijdsgenootjes uit Oekraïne. U kunt de
kinderen helpen door na de voorstelling één of
meerdere 'uiltjes' te doneren.

Maandag en dinsdag tussen 8.20 en 8.30 uur
kunt u deze in de hal bij de ingang in de
voorverkoop kopen en anders op woensdag-
middag op het plein.

We zoeken nog hulp! Wilt u ons helpen met het
schminken of kunt u die dag helpen met het
klaarzetten van het plein of op de middag helpen
bij de verkoop, stuur dan een berichtje naar de
groepsleerkracht van uw kind.

De voorstellingen starten op de volgende
momenten:
groepen 1/2 om 12.30 uur
groepen 3/4 om 13.00 uur
groepen 5/6 om 13.30 uur

We hopen u allemaal te zien! (Nelleke Mels)

https://www.gaandeweg.nl/nieuws/gaandeweg-steunt-oekraiense-gezinnen


Voor u verzameld




