
Vanuit de directie

We gaan weer beginnen!
We ontvangen maandag onze leerlingen weer, we kunnen beginnen! Na een weekje voorbereiding
en de startvergadering van vanmorgen zijn we er (bijna) klaar voor, we hopen de leerlingen ook.

We starten het schooljaar 2022 - 2023 met hoge verwachtingen, van onszelf en van onze
leerlingen. We gaan weer veel beleven, ontdekken en leren, waarbij we weer streven naar een
positief leer- en leefklimaat. Naast het programma dat we met de leerlingen gaan afwerken, zijn er
ook weer specifieke doelen, die we als school het komende jaar willen behalen. De belangrijkste
thema’s voor dit schooljaar zijn:

● Verdere stappen zetten in het samenhangend onderwijs, met extra aandacht voor de
verbinding tussen de zaakvakken en creatieve vakken.

● Een verdieping van onze doorgaande leerlijn voor zelfstandig werken en coöperatief leren.
● Aandacht voor de werkdrukbeleving binnen de school, ook in relatie tot hoe wij leerlingen

willen volgen in hun ontwikkeling.
● Onderzoek naar een mogelijke overstap op een vijfgelijkedagenmodel.
● Onderzoek en mogelijke invoering van nieuwe methodes voor voortgezet technisch lezen en

schrijfonderwijs.
● Maken van een nieuw vierjarenplan voor de school, het schoolplan 2023 - 2027.

In de startvergadering van vanmorgen kwamen deze thema’s uiteraard terug, waarbij we ons
specifiek hebben gefocust op het doorzetten wat we met coöperatief leren al hebben bereikt en het
verder aanbieden van nieuwe werkvormen. Daarbij zijn ook het eigenaarschap van de leerlingen en
het aanleren van het elkaar effectief complimenteren binnen de werkvormen voor de komende
periode belangrijke doelen binnen de hele school.

Tijdens de vergadering van vanmorgen is verder kennisgemaakt met nieuwe teamleden, hebben
we lief en leed gedeeld en gewerkt aan de sterkte
van ons team. Ook hebben we de belangrijkste
zaken rondom De Vreedzame School herhaald, de
inzet van de NPO-gelden voor het nieuwe jaar
besproken en hebben we de trendanalyse van de
toetsresultaten van eind vorig schooljaar
besproken. Daarbij mogen we over het algemeen
trots zijn op wat we bereiken met rekenen,
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen,
maar weten we ook waar we bepaalde accenten
moeten leggen om (nog) beter aan te sluiten op
de onderwijsbehoeften van leerlingen of groepen.
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Kijkje in de klas
U bent komende maandag uiteraard van harte welkom om met uw kind(eren) mee te lopen de
klas(sen) in. Dan kunt u kijken waar hij / zij terechtkomt en hoe het lokaal ingericht is.

Net als voor de zomervakantie blijft u op woensdag welkom om voor schooltijd mee naar binnen te
lopen. Daarnaast mogen ouders en verzorgers van groep 1/2a ook op maandag mee naar binnen, de
ouders en verzorgers van groep 1/2b op vrijdag, terwijl dit voor groep 1/2c om de dinsdag en voor
groep 1/2d om de donderdag gaat.

Wanneer u daar een goede reden voor hebt, kunt u ook op andere dagen mee naar binnen lopen.

Voor schooltijd richten de leerkrachten zich op de leerlingen. Het is dan niet handig als ouder het
gesprek aan te gaan. Geef gerust via de app informatie, anders kunt u de leerkracht(en) ook na
schooltijd op het schoolplein treffen.

Het nieuwe bijgebouw: De Bosuil
De aanloop was lang en het werk in de vakantie veel, maar het nieuwe bijgebouw staat. We noemen
het De Bosuil, beter passend bij de nieuwe kleur van het nieuwe gebouw (De Sneeuwuil was wit…)

Hieronder een compilatie, waarbij u beeld krijgt hoe de werkzaamheden zijn verlopen.
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De lessen kunnen vanaf maandag gewoon starten in De Bosuil, maar er zijn nog werkzaamheden te
verrichten. Op verschillende plekken is de afwerking nog niet zoals gewild, de geplaatste toiletjes
zijn lager dan gepland en de groepen 3 beginnen zonder HD-bord. We hopen op zo kort mogelijke
termijn alles in orde te hebben.

Schoolplein
Bij de werkzaamheden zijn verschillende toestellen verplaatst. Deze zijn vandaag bijna allemaal (al)
teruggeplaatst.

Het schoolplein is onder schooltijd en direct ervoor en -na te gebruiken door Uilenburcht-kinderen,
op de maan-, dins- en donderdag ook voor BSO-kinderen. Als na schooltijd de hekken gesloten zijn,
is het niet meer toegestaan op het schoolplein te zijn. Dit om overlast voor de buurt tegen te gaan
en overlast tegen te gaan. Helpt u mee ervoor te zorgen dat ook uw kind(eren) niet over het hek
klimmen?

Om de overlast met behoorlijk vergaand vandalisme tegen te gaan, hangen we binnenkort
professionele camera’s op. We hopen dat dit een afschrikkend werkt en als er toch “rotzooi is
getrapt”, kunnen we in overleg met de politie ingrijpen. Hiermee is de “schoolwacht” van de baan.
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Hiervoor hadden zich een aantal ouders opgegeven, met dank, maar we hopen met de camera’s uit
de brand te zijn. Mocht u (‘s avonds) langs school rijden en ongenode gasten zien, blijft het wel fijn
dat mensen hier wat tegen willen doen.

Privacy-voorkeuren
U heeft bij de inschrijving van uw kind(eren) of toen daar later om gevraagd werd op een formulier
aangegeven welke privacy-voorkeuren u heeft. Zolang daar niets aan verandert, hanteren we deze
voorkeuren. Mocht u reden hebben bepaalde wijzigingen te willen aangeven, kunt u hier het
formulier downloaden van de site en ingevuld op school (laten) inleveren.

Verkeer
Wanneer uw kind(eren) lopend of met de fiets kunnen: graag! Dit
verhoogt de veiligheid rondom school en is goed voor de
verkeersvaardigheid van uw kind(eren).

Er staan een aantal verkeersaanpassingen op stapel, hierover heb ik
met de gemeente contact. Ik hoop dat de concrete uitwerkingen
snel uitgevoerd worden.

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 9 september.
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https://uilenburcht.nl/documenten/toestemmingsformulier-avg

