
Vanuit de directie

Studiedag
Afgelopen dinsdag waren de leerlingen vrij en
heeft het team van De Uilenburcht gewerkt aan
verschillende schooldoelen.

De collega’s van de groepen 1/2 hebben zich
bezig gehouden met de onderbouwvisie. Een
aantal jaren is deze als afgeleide van onze
schoolvisie ontwikkelt om voor deze specifieke
groepen de richting te beschrijven hoe we
werken en wat we wilden ontwikkelen. U vindt
de tekst van deze onderbouwvisie ook op onze
site.

Dinsdag hebben we gekeken hoe we vanuit deze
visie daadwerkelijk in de praktijk werken en
waar we nog zaken te doen hebben. We hebben
geconcludeerd dat er veel goed loopt, dat een
aantal ontwikkelingen zonder corona-beperking-
en meer ontwikkeld zouden zijn, we op
onderdelen verdere specifieke aandacht nodig
hebben en dat de visietekst op onderdelen
aanpassing nodig heeft.

Dit schooljaar is de nieuwe rekenmethode
Pluspunt geïmplementeerd. Hierbij is voor de
collega’s van de groepen 3 tot en met 6
ondersteuning geweest door middel van
groepsbezoeken en trainingen over de
rekendidactiek, afgelopen dinsdag was de laatste
keer. Ook de collega’s van de groepen 7 en 8
hebben deelgenomen aan de didactische
trainingen, zodat zij hier ook van profiteren.

We hebben dit schooljaar veel aandacht voor de
ontwikkeling van coöperatief leren binnen onze
school. Dinsdag hebben de collega’s in groepen
verder getraind, waarbij we ook keken naar de
borging van afspraken. Hiermee wordt steeds
duidelijker wanneer en hoe we coöperatieve
structuren effectief in kunnen zetten, in alle
groepen. Een coach vanuit Bazalt helpt ons niet
alleen tijdens de trainingen, ook komt zij zes
schooldagen mee-
kijken en meedoen in
de groepen. Komende
donderdag zal zij voor
de derde keer een dag
ondersteunen.

Tot slot hebben we als
team de trendanalyse gedaan van de scores van
de Midden-toetsen van Cito. Collega’s leerden de
nieuwste regels over kwaliteitsanalyse en
inspectie, we vergeleken scores met andere
jaren en andere groepen en bepaalden waar
extra aandacht nodig lijkt te zijn.

Ouders in de school
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat
ouders na de voorjaarsvakantie weer welkom
waren in de school. Daarover heb ik, vanwege
het hoge algemene besmettingscijfers en het
hoge aantal zieke collega’s, de dinsdag na de
vakantie helaas een extra bericht moeten sturen

met de vraag of u met ons voorzichtig wilde zijn
met deze versoepeling. Dank aan iedereen die
hieraan gehoor heeft kunnen geven, hoe graag
velen van u “nou eindelijk weer eens” naar
binnen wilden.



Gezien de situatie, zoals deze nu is, gaan we
wat de inloop betreft komende week terug naar
ons oorspronkelijke plan. Dat houdt in dat u de
mogelijkheid heeft elke woensdag mee te lopen
naar of in de klas, totdat om 8.30 uur de bel
gaat. U kunt even sfeer proeven en zien waar de
groep of uw kind mee bezig is, maar ook zien
wie er nou eigenlijk bij de groep van uw
kind(eren) hoort. In de kleutergroepen is er een
tweede moment om mee te lopen, dat is voor
groep 1/2a de maandag, voor groep 1/2b de
vrijdag, voor groep 1/2c de donderdag, voor
groep 1/2d de dinsdag en voor groep 1e de

vrijdag. Leerlingen die op
een dag zelf naar binnen
gaan, worden nog steeds
bij de deur opgevangen
door een leerkracht of een
onderwijsassistent. Heeft u
op andere dagen een
gerichte reden om mee
naar binnen te lopen, is dat
ook toegestaan. Het is op
dat moment niet handig
contact met de leerkracht te zoeken, die is er op
dat moment voor de leerlingen.

Traktaties
Jarige kinderen mogen in hun klas trakteren. Na
twee jaar zijn onverpakte traktaties hierbij weer
toegestaan. Wij vinden het erg prettig als uw
kind een “verstandige” traktatie uitdeelt, zoals
fruit. Ook onze leerkrachten houden van gezond.

Al eerder schreef ik over de hoeveelheid en aard
van traktaties. Naast de grote voorkeur voor
gezonde traktaties, vragen we u (wederom)
ervoor te kiezen slechts één item te trakteren.
Ook willen we niet dat u bij een traktatie
cadeautjes toevoegt.

Verlof en verzuim
Eén van de managementtaken die Annelies
Schilling vervult, is het verwerken voor
aanvragen van buitengewoon verlof. Mocht u een
aanvraag willen doen, waarvan u verwacht dat
deze binnen de regels van de wet vallen, kunt
dat doen via een formulier in de schoolapp. Via
“Overige formulieren” kunt u klikken op
“Aanvragen buitengewoon verlof”. Door het
formulier in te vullen en te versturen, komt uw
aanvraag direct bij Annelies binnen en zal zij

binnen zes tot acht weken -normaal gesproken
gebeurt dit uiteraard sneller- reageren.

Wanneer u uw kind om een reguliere reden als
ziekte af wilt melden, kan dit ook via de app, bij
“Afwezigheid melden”. Dit komt dan direct bij de
leerkrachten van de groep terecht. Wanneer u
weet dat er een invaller voor de groep staat of u
wilt overleggen, kunt u ook naar school bellen.

Zelftesten
We hebben de afgelopen maanden aan de
kinderen van de bovenbouwgroepen iedere twee
weken vier zelftesten per kind meegegeven in
verband met het advies van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om twee keer
per week preventief een zelftest af te nemen.
Bij de laatste versoepelingen is dit dringende
advies komen te vervallen. Wel blijft het advies
om bij klachten een (zelf)test te doen. Dat geldt
voor zowel leerlingen als leerkrachten. Daarom

krijgen kinderen
uit groep 5/6 tot
en met 8 vanaf 28
maart aanstaande
nog maar één
zelftest per twee
weken van ons.
Geeft u het
alstublieft aan als
uw kind er toch meer nodig heeft. (Karin Visser)



Vluchtelingen uit Oekraïne
Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
worden centraal en bij gezinnen Oekraïense
vluchtelingen opgevangen. De gemeente en
schoolbesturen werken hard aan een centrale
onderwijsvoorziening, die naar verwachting over
een aantal weken zal starten. Tot die tijd zijn
scholen niet verplicht om leerlingen op te
vangen, maar waar nodig kunnen zij wel een rol

spelen, al zou het maar zijn om in een ritme te
komen en onderdeel van een groep te kunnen
zijn.
Momenteel ondersteunen we één Oekraïense
leerling, die individuele aandacht krijgt en
aansluit bij een groep. Met betrokkenen bekijken
we steeds wat voor de leerling het beste en voor
de school haalbaar is.

Aanmeldingen
Om de zoveel tijd schrijf doe ik in de nieuwsbrief
een oproep niet te vergeten jongere broertjes en
zusjes aan te melden, mocht u ook voor hen de
keuze maken voor onze school. Jongere
broertjes of zusjes zijn namelijk niet zomaar
aangemeld, omdat we te maken kunnen hebben

met wachtlijsten.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging per mail
van Karin Visser. Mocht u twijfelen of
aanmeldingen goed verwerkt zijn, kunt u zich
per mail richten tot haar, via
k.visser@uilenburcht.nl.

Zandbak
Nadat we eerder dit schooljaar een oproep
hadden gedaan, worden we waar nodig geholpen
door gepensioneerd hovenier opa Jos. Hij
ondersteunt ons onder andere in het bijhouden
van de tuin en het schoonhouden van het plein,
daar zijn we heel dankbaar voor.

Na de voorjaarsvakantie zagen we tot onze
verrassing twee houten werkbankjes. Deze
worden nu in het spel van de kinderen
betrokken. Het duurde even voordat we
doorhadden waar die vandaan kwamen, maar:
Jos, bedankt!


