
Vanuit de directie

Personele zaken
Sinds het begin van het schooljaar zijn al vijf collega’s thuis moeten blijven vanwege een
corona-besmetting. We delen dit met de betreffende ouders, net als we dat anoniem zullen doen,
wanneer er leerlingen besmet zijn. Het is daarbij van belang dat u tijdig doorgeeft, wanneer uw
kind besmet is. Bij verkoudheidsklachten vragen we u uw kind te testen en bij een positieve uitslag
of bij twijfel thuis te houden.

Onze vakdocent bewegingsonderwijs Rutger Blankenstijn is een aantal weken uitgeschakeld
doordat hij een been in het gips heeft. Afgelopen week is hij op de dinsdagen en donderdagen
grotendeels vervangen door een andere vakdocent. Dat zal de komende weken zo blijven, intern
kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk groepen (groepen 3 tot en met 8) nog
steeds tweemaal per week bewegingsonderwijs krijgen.

We hebben de vacatures voor de groepen 1/2a en 1/2b (beiden twee werkdagen) en de
aankomende groep 1/2e (volledige aanstelling) nog niet in kunnen vullen. Komende weken staan
een tweetal gesprekken gepland, hopelijk bieden die uitkomst. Daarnaast zijn we ons ook aan het
voorbereiden op keuzes / maatregelen, die we niet willen nemen, maar wellicht toch nodig blijken,
als we de vacatures niet regulier in weten te vullen.

Schoolgids
Elk schooljaar wordt onze schoolgids helemaal nagelopen en aangepast met de meest actuele
informatie. Na instemming van de medezeggenschapsraad wordt de schoolgids gepubliceerd. Dat
was in voorgaande jaren alleen op de website het geval. Er is gebleken dat een papieren exemplaar
toch ook nog erg op prijs wordt gesteld.

Het drukken van een schoolgids is best prijzig, daarom hebben we besloten om aan het begin van de
basisschoolperiode een exemplaar uit te reiken aan een gezin.

Omdat dat de afgelopen jaren niet is gebeurd, zullen nu alle jongste kinderen uit een gezin van
groep 1, 2 en 3 aanstaande maandag een gedrukte schoolgids mee naar huis krijgen. Dit is dus een
bewaarexemplaar. De meeste informatie die erin staat verandert immers niet. De meest actuele
versie van de schoolgids zal altijd te vinden zijn op de website. (Annelies Schilling)
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De nieuwe schoolapp Parro
Vanaf komende week is de oude schoolapp, van Concapps / Parentcom, niet meer
in gebruik. We gebruiken nu alleen nog de app Parro die hoort bij het
administratiesysteem Parnassys.

Al heel veel ouders hebben de app gedownload en zich aangemeld bij de groep van
hun kind. Bij de groepen 1/2A, 1/2B, 3A, 6A en 7 is de aanmelding 100%. Bij de
andere groepen missen we nog één of twee ouders. We gaan uiteraard voor alle
groepen 100%!

Mocht het u niet lukken om de app te downloaden, of u heeft een ander probleem met de app, wilt u
dan mailen met meester Dik, d.boelee@uilenburcht.nl. Als het per mail niet op te lossen is, kunt u
eventueel komende dinsdagochtend naar school komen, meester Dik is dan tot 9.30 uur beschikbaar
om te helpen.

Goed om te weten:
● Via de app kunt u instellen dat u een melding krijgt als er een nieuw bericht is.
● Absenties kunt u nu via Parro doorgeven.
● Buitengewoon verlof aanvragen kan nog niet via de Parro-app. U moet deze aanvraag

vooralsnog doen door een mail te sturen naar Annelies Schilling, via a.schilling@uilenburcht.nl.
(Daphne van Cooten en Dik Boelee)

Studiedagen
Vorige week woensdag waren de
leerlingen vrij en hebben de
leerkrachten van De Uilenburcht een
themaochtend over samenhangend
onderwijs gehad. Dit is een
belangrijke schoolontwikkeling,
waarbij we zaakvakken als
geschiedenis, aardrijkskunde en
natuuronderwijs koppelen aan de
kunst- en cultuurvakken als
handvaardigheid, muziek en drama.
Hierbij worden we ondersteund door
de specialisten van Kunst Centraal,
die ons (ook) vorige week meenamen
in hoe we deze koppeling kunnen maken, rekening houdend met zoveel mogelijk ruimte voor het
creatief proces en eigenaarschap van de leerlingen. We hebben dit concreet gemaakt, door het
volgende onderbouw- of Blink-thema gezamenlijk voor te bereiden. Ook hadden en hebben we
aandacht voor borging, zodat dit duurzaam een vaste manier van werken binnen de hele school
wordt.

Komende woensdag is de volgende studiedag. Dit is een gezamenlijke dag van onze stichting De
Oorsprong, waarbij we naar een spreker zullen luisteren, we ons bezig zullen houden met het
strategisch beleid van de stichting (welke richting gaan we op, welke plannen maken we?) voor de
komende jaren en doet het team van De Uilenburcht een mentorentraining, gericht op het
begeleiden van stagiaires.
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CO2-meters
Vanmorgen was in het nieuws dat veel scholen nog geen CO2-meters hebben, helpend om de
belangrijke ventilatie in de lokalen te monitoren en waar nodig aanpassingen te doen. Sinds vorige
week is dit binnen de stichting en dus ook onze school geregeld en houden we niet alleen maar “live”
in de klas, maar ook op schoolniveau over langere tijd bij hoe het staat met de luchtkwaliteit
(percentage CO2, temperatuur en luchtvochtigheid) in de lokalen.

Kies een Club
De gemeente kan via het Jeugdfonds financieel helpen, zodat kinderen kunnen
sporten. Juist in deze tijd is het belangrijk dat iedereen weet wat de
mogelijkheden zijn om lid te worden of blijven van een sportclub.

Via deze link kunt u meer informatie vinden en de ouderkaart invullen en via
school de aanvraag doen. Voor aanmelding of vragen kunt u mailen met
k.visser@uilenburcht.nl. (Karin Visser)

In en rond de klassen

Kletskaarten van De Vreedzame school
We zijn momenteel aan het werk met het tweede blok van De
Vreedzame School. Daarom vindt u bij deze nieuwsbrief de
kletskaarten voor de groepen 1 tot en met 6. Er bestaan geen
kletskaarten voor de oudste leerlingen, maar uiteraard kunt u wel bij
uw kind(eren) navragen welke lessen er nu worden gegeven.

U kunt de Kletskaarten gebruiken om met uw kind(eren) te bespreken,
waardoor zij merken dat dit ook thuis belangrijk wordt gevonden en
Vreedzameschool-lessen ook buiten school te gebruiken zijn. Klik hier
voor de kaarten van de groepen 1 en 2, hier voor groep 3, hier voor
groep 4, hier voor groep 5 en hier voor groep 6.

Nieuwe mediatoren
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van
De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school
en klas, waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt
een democratische gemeenschap, waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord
voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal.
Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun
conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een
conflict zelf op te lossen, kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo
ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.
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De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school
jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan
helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat
mediaties veilig en succesvol verlopen.

Vorige week ontvingen de nieuwe mediatoren onder het toeziend oog van de groepen 5 tot en met 8
hun diploma. Zij hebben afgelopen weken op school de training gevolgd om hun nieuwe rol op de
juiste manier te vervullen. Het gaat om Moes, Sara en Dex uit groep 6. Afgelopen week zijn ook deze
mediatoren gestart met hun taak. We wensen ze heel veel succes! (Bart van Geffen)

Leerlingenraad
De Uilenburcht werkt met een leerlingenraad, bestaande uit vertegenwoordigers uit de groepen 6A,
6B, 7A, 7/8 en 8A. Deze leerlingen worden democratisch gekozen, dat gaat niet zomaar. Daarom
heb ik in de periode voor Prinsjesdag democratielessen gegeven in de betreffende groepen, waarbij
de leerlingen leren wat democratie is, hoe we in ons land en op onze school meepraten met “de
macht”, hoe we die controleren en hoe iedereen een beetje meedoet, door te stemmen.

Leerlingen die naar aanleiding van deze lessen of eigen ervaringen konden zich kandidaat stellen om
leerlingenraadlid te worden. Zij kwamen terecht op een heus stembiljet, waarmee klasgenoten
afgelopen vrijdag in een heus stemlokaal konden stemmen. Na het tellen van de stemmen werden
Jelte, Lars, Lotte, Ilias en Marit gekozen. Onder applaus werden zij aan de medeleerlingen van de
hoogste groepen “voorgesteld”. Gisteren is de eerste leerlingenraadbijeenkomst geweest, waarin we
hebben besproken hoe we onze rol pakken, in november komt de leerlingenraad weer bij elkaar en
gaan we meer de inhoud in.
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“Fungus”-kunstwerken in de school
Groep 5 en 6 van basisschool De Uilenburcht maakten afgelopen
donderdag hun eigen “fungus”-kunstwerk op de ramen van de
school. Voorafgaand aan deze les kregen de kinderen een film te
zien met informatie over mediakunst. De kunstvakdocent van Kunst
Centraal gaf de kinderen meer achtergrondinformatie en
ontwerpregels. Daarna kregen de leerlingen verschillende vormen.
Samen zochten zij een weg.

Kyano: "Het was heel leuk om te doen. We hadden allemaal vormen
waar je meerdere figuren in kon zien. Je krijgt een groene
plakstrook, een driehoek, rechthoek en een cirkel. Uiteindelijk wilden
wij een raket maken.".

Stan: "Wij hebben allemaal verschillende auto's gemaakt. Ineens
zagen we ook een soort van grasmaaier in ons kunstwerk.".
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Bram: "Het samenwerken ging goed. Iedereen mocht een figuur plakken en samen hebben wij een
kunstwerk gemaakt.".

Maar waarom de naam fungus? Fungus betekent schimmel in het Engels. Zoals een schimmel
langzaam groeit, zo groeit het kunstwerk ook! (Angelina Slotboom)

Kinderboekenweek
6 Oktober starten wij op school met de kinderboekenweek. Om 8.20 uur treft u de leerkrachten op
het plein. Alle kinderen en leerkrachten doen deze dag iets groens aan naar school. Het thema van
de kinderboekenweek is tenslotte Gi-Ga-Groen. Mochten er geen groene kleren in de kast liggen,
dan is het Uilenburcht-shirt een goed alternatief.

Gedurende de weken die volgen werken wij in alle groepen aan dit thema. Op de jaarkalender staat
dat de afsluiting van de kinderboekenweek gepland is op 20 oktober. Vanwege corona kiezen wij
ervoor de afsluiting te spreiden gedurende de week van 17 tot en met 21 oktober. Deze dagen bent
u in de ochtend van harte welkom in de groep van uw kind(eren). In de klas is dan te zien waar de
kinderen aan hebben gewerkt. Om te zorgen voor spreiding van het aantal ouders in de klas vragen
wij u om één ochtend met uw kind mee te lopen. Mocht u meer kinderen op school hebben, voelt u
zich dan vrij om per kind één ochtend te komen kijken.

Op 6 oktober krijgt uw kind een briefje mee naar huis waarop naam, leeftijd, et cetera kan worden
genoteerd. Mocht u een boek kopen bij boekhandel Jacques Baas, dan kunt u dit briefje daar in een
doos doen. Aan het eind van de kinderboekenweek worden
er drie boeken verloot.

Bonnetjes van gekochte boeken kunt u ook inleveren bij
Jacques Baas in de doos van De Uilenburcht. Tien procent
van het totaal verkochte bedrag mogen wij als school
besteden aan nieuwe leesboeken voor onze school. Een
mooie actie dus! (Corrieke van der Kruk, Suzanne van
Oosten en Leonie Stam)

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 21 oktober.
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