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Vanuit de directie

Personele zaken
Door het tijdelijke uitvallen van juf Angelina Slotboom zijn er in meerdere groepen
aanpassingen gedaan. De ouders van de betreffende groepen zijn daarvan op de hoogte
gesteld.

Al vanaf voor de zomervakantie hebben we oningevulde vacatures in de onderbouw. We
werken er hard aan deze in te vullen en dat is ontzettend ingewikkeld. Het is nog te vroeg
specifiek in te gaan op oplossingen, maar het lijkt erop dat ik de betreffende ouders
binnenkort kan melden hoe we de invulling voor de groepen (1/2b, 1/2d, instroomgroep) vanaf
januari hebben kunnen organiseren. Hierbij hebben we helaas ook rekening te houden met het
aanstaande vertrek van juf Dineke Bink. Ze schrijft hier zelf over:

Beste ouders,

Na 30 jaar op De Uilenburcht werkzaam te zijn geweest, kondig ik nu via deze nieuwsbrief
mijn vertrek aan. Na de kerstvakantie ga ik werken op basisschool De Sluis in Zeist. Daar heb
ik veel zin in en tegelijkertijd voelt het ook raar. Na zoveel jaren op deze school te hebben
gewerkt, is alles zo vertrouwd. Het zal zeker wennen zijn op mijn nieuwe stek.

Ik heb op De Uilenburcht een hele goede tijd gehad, het is ook niet voor niets dat ik het hier
zolang heb uitgehouden. ;-) Het contact met kinderen,ouders en collega’s is fijn en voelde
altijd als een warm bad. Ik heb door de jaren heen vanzelfsprekend veel wisselingen
meegemaakt, maar altijd bleef De Uilenburcht een school waar ik het gevoel had op mijn plek
te zitten. Ik heb hier ook vele mogelijkheden gekregen om te leren en me te ontwikkelen.

Nu toch een naderend afscheid, omdat deze baan voelt als een kans om nog een keer een
switch te maken. Een nieuwe uitdaging aangaan en het hele vertrouwde durven loslaten. De
komende weken zal ik proberen extra te genieten van alle mooie dingen hier op school. Ik ga
de plezierige contacten met betrokken ouders, de warmte van en fijne samenwerking met
collega’s èn de enthousiaste kinderen heel erg missen!!!

Hartelijke groet, Dineke
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Geboorte Elijah
Juf Noralie is bevallen van zoon Elijah! Vanmorgen heeft ze groep 4A verrast met een bezoek,
ook vanaf deze plek feliciteren we Armand, Noralie en Maren met dit blijde nieuws!
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Teamtweedaagse
Vorige week donderdag en vrijdag waren de leerlingen vrij en was het team van De
Uilenburcht in Hoenderloo. We hebben hard gewerkt, in een fijne sfeer, waarbij we hebben
nagedacht waar De Uilenburcht nú staat en waar we over vier jaar zouden willen staan.
Daarbij gaat het over de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeldoelen die we onszelf eerder
hebben gesteld en wat we belangrijk vinden voor de komende vier schooljaren. Ook hebben
we nagedacht hoe wij als team het beste kunnen samenwerken om die doelen te behalen.
Natuurlijk hebben we deze twee dagen ook goed gebruikt om leuke dingen te doen en elkaar
nog beter te leren kennen.

Tijdens deze tweedaagse is veel informatie en zijn veel ideeën verzameld. In de komende
maanden wordt er middels enquêtes ook informatie opgehaald bij ouders en leerlingen en
wordt er ook op stichtingsniveau input geleverd. Dat alles moet leiden tot een nieuw
schoolplan, voor de periode 2023 - 2027. Wordt vervolgd!

Optionele oudergesprekken
Afgelopen week stonden de optionele oudergesprekken op het programma, waarbij u de
gelegenheid had om leerkrachten te spreken, wanneer u daarvoor een specifiek doel had. Van
wat ik terug hoor, zijn dit goede momenten geweest. Opvallend is wel, dat er behoorlijk wat
ouders wel hebben ingeschreven, maar niet aanwezig waren op het afgesproken tijdstip. Dat
vinden we vervelend en niet de bedoeling.

We denken dat de oorzaak hiervan zou kunnen liggen in het feit dat er bij verschillende ouders
onduidelijkheid was over het al dan niet via Google Meet in gesprek gaan. Teruglezend staat
dit volgens ons duidelijk in de begeleidende brief, namelijk dat alleen op donderdag de
mogelijkheid via Meet geboden is, maar in het aanmeldgedeelte binnen Parro konden we dit
niet per dag aangeven. Wellicht heeft dit voor verwarring gezorgd. De volgende keer zullen we
dat anders beschrijven.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Afgelopen woensdag heeft u via uw mail het verzoek om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
te betalen. De bijdrage is in overleg met de penningmeester van de ouderraad bepaald en door
de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het gaat om een bijdrage van €65,- per leerling. De
ouderbijdrage is, zoals het in de wet is vastgelegd, vrijwillig. Toch hopen wij dat u deze wilt
voldoen.

Met het bedrag worden veelal door de ouderraad activiteiten georganiseerd, die het schooljaar
voor alle leerlingen mooier maken. Zo worden bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerstactiviteiten
en sporttoernooien hieruit betaald. Ook kunst- en cultuuractiviteiten kunnen hiermee doorgang
vinden. Verder betaalt u met dit bedrag deelname aan de jaarlijkse avondvierdaagse en kunnen
wij de kosten van het continurooster (extra mensen om met de leerlingen te eten en
pleinwachten) betalen.

We hebben u op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om binnen het WIS Collect-systeem te
kiezen voor betaling in termijnen. Daarnaast gaven we aan dat u de mogelijkheid hebt om
optioneel een extra bedrag over te maken. Echter, in de praktijk blijkt dit niet zo te werken,
hebben we ook van velen van u terug gehoord. We zijn er deze week achteraan gegaan en WIS
Collect geeft aan dat alles goed ingesteld staat om beide opties voor u zichtbaar te hebben.
Komende week gaat men dieper in op waarom wij dat dan niet zichtbaar hebben en zullen we
bekijken hoe we dit alsnog kunnen aanbieden. Daarover zullen we u informeren. (Karin Visser
en Christiaan de Jong)

Camera’s
Sinds deze week hebben we de beschikking over zeven camera’s, die opnamen
maken van de omgeving rondom het hoofdgebouw en De Bosuil. Hiermee
hopen we dat we de overlast en het vandalisme, waar wij en buurtbewoners
lang last van hebben, tegen kunnen gaan.

Zo nodig kunnen we live inschakelen in het systeem, maar ook tot twee weken
terugkijken. Wanneer nodig kunnen we hierop anticiperen en eventueel beelden
met de politie delen. Het gebruik van de camerabeelden is bedoeld voor bovenstaande
situaties, niet voor situaties onder schooltijd.

Voor u verzameld

Samen op de Heuvelrug
Vanuit ons contact met haar, kregen we van Angelique van den Berg, consulent van Sociale
Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug, veel foldermateriaal dat we waar nodig met u kunnen delen.
Voor nu ter informatie in de bijlage in Parro de folder Samen op de Heuvelrug en onderstaande
poster over het Oudercafé.
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Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het wel eens tegen en soms stapelen
problemen zich op. Bijvoorbeeld door een
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of
door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt
veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan
de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de
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kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen
gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week
gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren.

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden?
Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? Dan bel ik je graag
geheel vrijblijvend een keer op of kom langs voor een kopje koffie.

Meer info vind je in de bijgevoegde folder (bijlage in Parro) en op www.buurtgezinnen.nl of bel /
mail Eefje Becker, coördinator Buurtgezinnen Utrechtse Heuvelrug, 06 42154716 of
eefje@buurtgezinnen.nl.

Eefje Becker, coördinator Buurtgezinnen Utrechtse Heuvelrug

Geldzorgen
Een bericht samengesteld en aangeboden door de gemeente en de collega’s van openbare
jenaplanschool Dolfijn.

Hou jij aan het einde van je geld een stuk maand over..? Dan ben je niet de enige. Door de
stijgende energie- en boodschappen prijzen kunnen steeds meer mensen niet meer goed
rondkomen. Dat is heel erg naar, maar zeker niet iets om je voor te schamen. Er zijn
organisaties die je kunnen helpen en misschien zijn er regelingen waar je voor in aanmerking
kunt komen.

Alle ondersteunende regelingen, of je ervoor in aanmerking komt en hoe je ze kunt aanvragen,
zijn te  vinden op https://www.samenopdeheuvelrug.nl/geldzaken.

Soms is het niet gemakkelijk om zelf een aanvraag te doen of wil je rondom je financiën dingen
bespreken. Kom dan naar de inlopen Grip op Geld van de Stichting Sociale Dorpsteams. Hier
zijn verschillende organisaties aanwezig die met je mee kunnen denken, je op weg helpen of
hulp bieden. Aanwezig zijn:
• Sociaal Dorpsteam

• Sociaal Raadslieden
Zij checken samen met je of je alle inkomensondersteunende regelingen krijgt waar je recht op
hebt  en ook of je toeslagen goed zijn aangevraagd bij de belastingdienst.

• Humanitas en Schuldhulpmaatje
Zij denken met je mee over een budgetplan, schulden, besparingen, inkomensondersteunende
regelingen. Via hen kun je ook een vrijwilliger krijgen die langer ondersteuning biedt, een
luisterend  oor, iemand waarmee je je zorgen kunt delen en beslissingen overleggen.

• Regionale Sociale Dienst
Als je schulden hebt, dan kun je met hen een gesprek voeren om tot een oplossing te komen.
https://www.heuvelrug.nl/grip-op-geldzaken
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Amerongen : dinsdag 14.00-16.00 uur in de Bibliotheek, Allemanswaard 51
Doorn : donderdag 10.00-12.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2
Driebergen : dinsdag 10.00-11.30 uur in de Bibliotheek, Hoofdstraat 164

Wat is er zoal in de gemeente beschikbaar?
• Jeugdfonds Sport en Cultuur Wil je kind graag op bijvoorbeeld zwemles, voetbal, muziekles,
dansles, kickboksen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij
betalen voor kinderen t/m 17 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel spullen zoals
sportkleding of de huur van een instrument. Aan te vragen via het Sociale Dorpsteam en via
de inlopen Grip op Geld.

• Een energietoeslag van € 1.300,00, zodat je de energierekening kunt betalen.

• Via de Voedselbank kun je een gevarieerd pakket met verse producten zoals melk, brood,
eieren en groenten, en houdbare producten zoals broodbeleg, pasta, koffie en thee krijgen.
Iedere week zitten er andere producten in het pakket. Hoe meer mensen in het gezin, hoe
groter het pakket. Gemiddeld scheelt het toch zeker al €40,- - €50,- uitgaven aan
boodschappen per week. Voor een alleenstaande geldt een normbedrag van maandelijks
€300,- over voor boodschappen en voor ieder gezinslid komt daar €110,- bovenop. Aan te
vragen via het  Sociale Dorpsteam en via de inlopen Grip op Geld.

• Collectieve aanvullende zorgverzekering. Aan het eind van het jaar kunnen inwoners met een
laag inkomen weer overstappen naar de collectieve aanvullende zorgverzekering via DSW.
Berichtgeving hierover volgt in de krant en via de website van de regionale sociale dienst.
Vanaf 1 december aan te melden via www.gezondverzekerd.nl. Er is een inkomensgrens.

Kijk voor de overige regelingen op https://www.samenopdeheuvelrug.nl/geldzaken.

Swap Sint
In aanloop naar Sinterklaas doet De Ontdekkingsreis weer mee met het initiatief ‘swap Sint’,
voorheen recycle Sint. Zie onderstaande flyer. Nog een vraag? Stuur een mail naar
noeskiep@wereldkidz.nl.
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Ouders gevraagd bij inrichting ouder- en jeugdsteunpunt
Samenwerkingsverband ZOUT werkt samen met Samenwerkingsverband voor VO (ZOU) aan
een ouder- en jeugdsteunpunt. We vinden het belangrijk om ouders/verzorgers (en mogelijk
op termijn ook leerlingen) te betrekken in dit proces. De verwachting is dat we de komende
maanden drie bijeenkomsten organiseren van 1,5 uur. We zoeken - op korte termijn - een
aantal ouders / verzorgers die in een werkgroep met ons mee willen denken.

Bent u geïnteresseerd? Dan hoor ik dat graag via b.kester@swvzout.nl.
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Hieronder wat extra informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt.

Brenda Kester, beleidsadviseur SWV Zout

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 9 december.
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