
Vanuit de directie

School in actie
We zijn inmiddels drie weken onderweg en over het algemeen
mogen we tevreden zijn met de start van het schooljaar. Er
wordt weer lekker gewerkt en leerlingen en teamleden zijn
weer gewend aan het schoolse leven. En op De Uilenburcht
leren wij niet alleen uit boeken. De foto op de website gaf een
mooi voorbeeld bij de eerste activiteit tussen maatjesklassen.
Ook de foto hiernaast maakt dat duidelijk: leren hoeft zelfs
niet in een lokaal..!

Het is fijn om te merken dat de leerlingen bijna dagelijks en
bijna allemaal om 8.30 uur in de klassen aanwezig zijn. We
vinden het prettig en helpend, om met de hele groep op tijd te
kunnen beginnen. Ook zien we dat ouders weten wanneer zij
hun kinderen wel of niet tot in het gebouw mogen begeleiden.
Alleen in De Bosuil (groepen 3 en 4) vraagt dit nog aandacht:
laat uw kind(eren) alstublieft zelf naar binnen gaan, behalve
als u een goede reden heeft om mee te gaan of uiteraard op
woensdagmorgen.

Naast de ontwikkeling van ons onderwijs zorgen we er zo goed als dat kan voor dat ook de
omstandigheden om in te werken waar nodig verbeteren. Soms is dat niet zo zichtbaar, op andere
momenten juist meer. Zo worden uiterlijk in de herfstvakantie alle “losse eindjes” in De Bosuil
aangepakt en is - na vertraging bij de leverancier - het de planning uiterlijk in die week het eerder
aangekondigde camerasysteem te laten functioneren. Verder hebben we in de afgelopen weken zes
nieuwe digitale borden in de groepen laten ophangen en beschikken we daarnaast over twee
nieuwe verrijdbare touch table-borden. Ook hangen er in de gymzaal sinds afgelopen maandag
twee spiksplinternieuwe baskets en kunnen we sinds deze week (eindelijk) ons afval écht goed en
bewust scheiden.

Schoolbezoek uitvoerend bestuurder
Dinsdag 20 september zal er een schoolbezoek plaatsvinden door de uitvoerend bestuurder ad
interim van onze stichting De Oorsprong, Bert Tuk. Hierbij wil hij de school beter leren kennen, in
gesprek over ons jaarplan en meer in contact komen met het team. Ook zal hij een
leerling-rondleiding door de school krijgen en in gesprek gaan met leerlingen. Van 13.45 tot 14.30
uur staat ook een gesprek met ouders gepland. Het zou fijn zijn als hier een aantal ouders bij
aanwezig wil zijn.
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Bent u geïnteresseerd om met de uitvoerend bestuurder in gesprek te gaan over De Uilenburcht?
Dan bent u van harte welkom, geef u van tevoren even op via directie@uilenburcht.nl. U hoeft
hiervoor geen onderwerpen aan te dragen, maar dat kan wel. Specifiek is aan de MR en OR
gevraagd of er vanuit hun raad ook ouders aanwezig kunnen zijn.

Vacatures
Gisteren heeft juf Annemarie Homberg de ouders van haar groep 1/2a ingelicht over het feit dat ze
per 1 november een andere baan heeft. Dit gunnen we haar, ook al levert dit een extra vacature op.
U weet hoe ingewikkeld het is vacatures in het onderwijs in te vullen, zeker aan het begin van het
jaar, maar we doen er alles aan om te zorgen voor continuïteit in ons onderwijs. Ik vraag u hierbij
ook uw steentje bij te dragen: wilt u in uw (social) netwerk onze vacatures onder de aandacht
brengen? Graag, bij voorbaat hartelijk dank. U kunt onderstaande vacaturetekst ook als interessant
aanmerken op of delen vanuit mijn LinkedIn-pagina.
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Corona
We ontkomen er niet aan om af en toe om af en toe te communiceren over corona. We hebben de
afgelopen weken gezien dat het snel kan gaan met besmettingen onder leerlingen en personeel,
maar de consequenties voor het leren op school zijn gelukkig veel minder groot dan eerder. Dat
neemt uiteraard niet weg dat het voor besmette mensen ontzettend vervelend kan zijn dat zij ziek
worden of zonder grote klachten thuis moeten blijven.

Net als in andere sectoren, is het onderwijs verplicht de “wat-als-scenario’s” klaar te hebben liggen,
mocht het verloop van de pandemie (weer) in een andere fase belanden. Dat doen we op stichtings-
en schoolniveau, we zullen u hier later verder u berichten. In elke fase is overigens steeds het doel
om grootschalig thuiswerken van leerlingen te voorkomen.

Als De overheid levert ons nog steeds thuistesten voor leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8.
Mocht u deze nodig hebben, kunt u deze ophalen of mee laten geven via Karin Visser
(k.visser@uilenburcht.nl) of de groepsleerkracht. Mocht u voor jongere leerlingen een test nodig
hebben en is het voor u financieel lastig een voorraadje te hebben, kunt u zich ook wenden tot
Karin.

Oudercommunicatie via de Parro-app
Eerder is al gecommuniceerd dat we de schoolapp van Parent.com gaan inruilen
voor de Parro-app. Hierover krijgt u komende vrijdag van de ICT’ers van de school
een apart bericht. Omdat we al gebruik maken van het ouderportaal van ParnasSys
en we de ervaringen kennen van collega-scholen, verwachten we dat de overstap
relatief gemakkelijk zal gaan verlopen. Het is dan wel prettig als u komende week
direct de stappen wilt zetten, die van uw kant nodig zijn om met de nieuwe app te
kunnen gaan werken.

Verlof leerlingen
Vakantieverlof
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de
school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van een vakantie of een
korte vakantie tussendoor mag niet.

Als door de specifieke aard* van het beroep van (één van) de ouder(s) / verzorger(s) de leerling niet
binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan kunnen zij een beroep doen op vrijstelling
geregeld schoolbezoek. De directeur van de school** mag in dat geval maximaal tien dagen extra
verlof verlenen. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De Directeur
moet om bewijsstukken (werkgevers- / accountantsverklaring) vragen waaruit blijkt dat twee
aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Dit verlof is uitdrukkelijk
niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.
*  Seizoensgebonden werkzaamheden / bedrijfstakken die een piekdrukte kennen
** Op onze school kunt u zich richten tot Annelies Schilling

Gewichtige omstandigheden
Een beroep op verlof kan worden gedaan als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn
uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouder / verzorger en / of leerling. Dit zijn
bijvoorbeeld:
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● Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel
● Overlijden van bloed-of aanverwanten
● Huwelijk van bloed- of aanverwanten
● 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig (ambts- / huwelijks-) jubileum van bloed-of aanverwanten
● Verhuizing van het gezin

Kinderen met een andere religie worden zo nodig twee keer per jaar in de gelegenheid gesteld de
lessen een dag te verzuimen om hun religieuze feesten te vieren.

Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:
● Dienstroosters van de werkgever van de ouder / verzorger
● Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst
● Vakantie in het laagseizoen, een speciale aanbieding of gebrek aan andere

boekingsmogelijkheden
● eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
● Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
● Verlof omdat andere kinderen van het gezin al of nog vrij zijn
● Wereldreis
● Sabbatical

Verdachte ziekmeldingen moeten gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Bij twijfel over extra
verlof wordt altijd contact opgenomen met de leerplichtambtenaar die meedenkt en advies geeft.

Wanneer u extra verlof aan wilt vragen, moet u dit van te voren aanvragen bij de directie van de
school. U gebruikt hiervoor het betreffende formulier in de schoolapp. De managementondersteuner
(zo nodig in overleg met directeur) heeft vervolgens zes tot acht weken de tijd om te reageren. Hierbij
houden zij zich aan de wettelijke grenzen van de regels.

Afwezigheid zonder toestemming of geldige reden is ongeoorloofd verzuim. De directie moet dat
melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. (Annelies Schilling)

In en rond de klassen

Schoolfruit
Van 5 september 2022 tot en met 10 februari 2023 hebben we weer
schoolfruit. Elke week op woensdag, donderdag en vrijdag krijgt uw kind
gratis een stuk fruit of groente. Onze school doet namelijk mee aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Met EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen?
Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Ook kunt u op
https://www.euschoolfruit.nl algemene informatie vinden. Wij ontvangen
ons fruit van Fruitbedrijf Uijttewaal. (Kimberly van Rijswijk)
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Samenhangend onderwijs
Vorige week is ons schoolbrede project van start gegaan. Dit project sluit aan bij Blink, waarbij de
groepen 3 en 4 werken over Natuurspeurders, de groepen 5 en 6 over De groene fabriek en de
groepen 7 en 8 over Duurzaam design. De kleuters sluiten later aan met het thema van de
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen. Ook de overige groepen nemen dit thema mee in het project.

In de school hangen inmiddels (ludieke) foto's van alle groepen met de prullenbakken, die we in
gebruik hebben genomen. Mogelijk bent u deze foto's al tegen gekomen? Het scheiden van afval
past mooi binnen dit thema.

Gedurende de komende weken zullen wij binnen de bouwen en met onze maatjesgroepen bezig zijn
met dit thema. Vlak voor de herfstvakantie ronden wij dit thema af. Op de jaarkalender staat de
afsluiting van het schoolbrede project genoemd. Vanwege Corona beraden we ons nog over de
manier van afsluiten. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief. (Leonie Stam)
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Schoolkamp en schoolreis
De groepen 8 gaan komende week op schoolreisje. De informatie die ouders hiervoor nodig hebben,
is via de groepsleerkrachten gedeeld. Het verzoek om het kampgeld te betalen, is zoals gebruikelijk
via het systeem WisCollect gegaan.

Ouders van leerlingen van de andere groepen hebben via WisCollect ook een betaalverzoek
ontvangen, namelijk voor de schoolreis van donderdag 22 september. De organisatie en inhoudelijke
informatievoorziening over de schoolreizen wordt door de ouderraad verzorgd:

Hierbij een bericht van de schoolreiscommissie. Al vroeg beginnen wij met de voorbereidingen voor
deze dag. Want zeg nou zelf, dit is eigenlijk één van de leukste dagen van het schooljaar! Om alles
goed te laten verlopen moet er heel wat geregeld worden. Dit doen wij altijd in verschillende
stappen:
1: Datum. Wij wisselen ieder jaar tussen de dinsdag en de donderdag.
2: De bestemming! Waar gaan we dit jaar naar toe? Wij proberen, met uitzondering van de kleuters,
toch altijd weer wat nieuws te bedenken.
3: De bussen.
4: Indeling en begeleiding. Dit is altijd weer puzzelen en plannen, maar komt altijd goed.

En ook dit jaar is het allemaal weer gelukt en hebben wij het volgende geregeld: Dit jaar gaan we
weer gesplitst op schoolreisje, zoals voorgaande jaren ook was. Om jullie een beetje een idee te
geven hoe de dagplanning zal zijn voor deze dag volgen hieronder de tijden en bestemming van de
groepen. De informatie over de dag zelf krijgen jullie later nog van ons.

22 september om 9.00 uur zullen alle bussen vertrekken. Kleuters vanaf de St. Hubertuslaan bij het
kleuterplein en de andere klassen vanaf de Jagersdreef. De kleuters gaan naar het Land van Jan
Klaassen en zullen rond 15.00 uur weer richting school vertrekken. Groep 3 en 4 gaan naar Oud
Valkeveen en vertrekken rond 15.30 weer richting huis. Groep 5,6 en 7 gaan dit jaar naar Duinrell
en deze klassen vertrekken rond 16.00 uur weer richting school.

Wij hebben mooi weer besteld en hopen op een hele gezellige dag!

Danique en Sabine, namens de OR
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Voor u verzameld

Open monumentendag
Elk jaar in het gehele (dus inclusief zaterdag) tweede weekend
van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden
monumenten gratis hun deuren voor publiek. Open
Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien
dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking
voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. De VriendenLoterij
Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen
bezoekers een van de grootste culturele evenementen in
Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote schaal
in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De VriendenLoterij Open Monumentendag
maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days. Inmiddels worden er in vijftig
landen vergelijkbare evenementen georganiseerd.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben vandaag een folder en speurtochtboekje mee naar huis
gekregen, die zij hebben ontvangen van de lokale afdeling.

Winterwerk van de kerken
Het winterwerk van de kerken - alle drie de PKN-wijkgemeenten - staat weer in de startblokken. Op
zondag 18 september aanstaande heeft de wijkgemeente Immanuël (die normaal gesproken in het
Hoge Licht, dichtbij onze school, samenkomt) haar startzondag. U wordt van harte uitgenodigd om
deze speciale dienst, die om 10.00 uur op Camping Het Grote Bos wordt gehouden, bij te wonen en
na te blijven voor een hapje en een drankje en een mogelijke eerste kennismaking.

Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid tot koffie of theedrinken en gaan we genieten van al
het lekkers dat gebakken is door eigen gemeenteleden. Daarna is er later een overheerlijke lunch en
heffen wij het glas en zeggen we: l’chaim – op het leven. Voor kinderen en tieners is er de
mogelijkheid om te tafeltennissen, te midgetgolfen of mee te doen met het RCN-programma
“Schatzoeken” voor kinderen tot en met 12 jaar.

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 30 september.

Oudernieuwsbrief 9 september 2022

https://www.openmonumentendag.nl/european-heritage-days/

