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TOPKlas naar de Zuid-Willemsvaart
De Zuid-Willemsvaart bestaat 200 jaar en dat verdient aandacht.
Hoe belangrijk de Zuid-Willemsvaart is voor Veghel hebben de
leerlingen van de TOPklas geleerd in het project, dat door
Cultuurkade is opgezet rondom dit jubileum. Zo leerden zij
verschillende personages kennen a.d.h.v. een escapekist, leerden ze
dat het kanaal door mannen en vrouwen met de hand gegraven is
en wat het kanaal betekende voor boeren, kanaalgravers en
kinderen, die aan het kanaal woonden. Ook werd er een gebied in
Veghel aangewezen wat een nieuwe bestemming kreeg en
waarvoor de leerlingen prachtige droomhuizen bouwden op schaal.
Tot slot voeren zij uit met een boot naar het bedrijf van Van Berkel
om een kijkje te nemen tussen de containers. Kanaaldichter Rick
Terwindt maakt van onze zinnen, die uitdrukken wat we daar zo
bijzonder vonden en die we hard in een lege container mochten
roepen, een gedicht. We zijn benieuwd, want ons gedicht is binnenkort te lezen in de
bibliotheek én in een heuse gedichtenbundel!
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Feestweek op OBS De Uilenbrink
“We maken er een mooi feestje van”

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Er staat in de week na de meivakantie(van 9 t/m 13 mei) een welverdiende feestweek gepland. En we hebben ook zeker redenen
voor een feestje:
We hebben met zijn allen nog steeds een feestje tegoed vanwege de verhuizing naar ons nieuwe gebouw;
En daarnaast vieren we ook nog eens ons 45-jarige jubileum.

Voor de feestweek is er een gezellig en afwisselend programma in elkaar gezet waarin alle kinderen, leerkrachten en ander
personeel echt MET ELKAAR gaan feestvieren.
TAARTENBUFFET op maandag 9 mei

Als er een feestje wordt gevierd, dan hoort daar iets lekkers bij. Vandaar dat
we de feestweek willen openen met een TAARTENBUFFET. Op 12 april is er via
Schoudercom een oproep geweest om een taart te bakken. Daar is massaal op
gereageerd. Alvast dank daarvoor! Fijn ook dat er glutenvrije taarten worden
gemaakt en taarten zonder gelatine. Top!

Het verzoek is aan iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven om op
maandagochtend de taart mee naar school te nemen. Jullie kunnen je melden
met de taart op het leerplein van de groepen 3,4 & 5. Daar volgen dan verdere
instructies.

Echter hebben we nog niet genoeg taart voor de gehele school. Vandaar dat ik
hoop dat er nog meer aanmeldingen gaan komen.
Stuur daarom een e-mail naar joostvandenbiggelaar@saamscholen.nl en geef
aan wat voor taart je wilt bakken en voor hoeveel personen dit is.

VOSSENJACHT OP 11 MEI
Op woensdag 11 mei staat er een vossenjacht gepland voor de gehele school. Deze zal ongeveer duren van 10.30 tot 12.00 uur. De
leerlingen gaan in groepjes op zoek naar de verschillende vossen die actief bezig zijn in de buurt van de school. Via Schoudercom
ontvangt u een berichtje voor ouderhulp.
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HET SCHOOLPLEINORKEST

Het schoolplein Orkest is een project waar de hele school (groep 1 t/m 8) aan mee gaat
doen. Dit project wordt uitgevoerd door Fort van de Verbeelding, zij zijn de hele week bij
ons op school.
De kinderen spelen op typische Fort-instrumenten als gestemde steigerbuizen, cementkuipen en PVC-fluiten. Veel enthousiasme wordt gevolgd door oorverdovende stilte. Op vrijdagmiddag 13 mei om 13.00 uur is er een geweldige eindpresentatie door de gehele school
voor alle ouders. Dus graag tot dan!

SLOTCONCERT SCHOOLPLEINORKEST OP 13 MEI
LET OP:
Op vrijdag 13 mei gaan alle kinderen van de school van 08.30 tot ongeveer 14.00 uur naar school.
Omdat we de eindpresentatie met alle kinderen willen doen, gaan alle kinderen op deze vrijdag tot ongeveer 14.00 naar school.
Het slotconcert start om 13.00 uur op het schoolplein en jullie zijn daar allemaal voor uitgenodigd. In de tot de verbeelding sprekende eindpresentatie komt alles en iedereen bij elkaar in een ontroerend, overweldigend en samenbindend muzikaal feest voor
kinderen, leerkrachten en bezoekers. Zorg er dus voor dat je erbij bent! Na deze eindpresentatie wordt er nog kort afgesloten in
de klas en mag iedereen direct naar huis. Mocht u niet in staat zijn om bij het slotconcert aanwezig te zijn en uw kind om 14.00
uur mee naar huis te nemen, informeer de groepsleerkracht hier dan over dat uw kind tot 14.45 u op school blijft.
Eigen kleur shirt:

Tijdens het slotconcert draagt iedere groep een eigen kleur shirt. Daarom willen we aan u vragen om op vrijdag 13 mei uw kind
volgende kleur shirt aan te geven:
Groep

Kleur

Groep

Kleur

1&2

Blauw

6

Zwart

3

Oranje

7

Rood

4

Geel

8

Wit

5

Groen

Het echte instrumentenorkest:
Een van de onderdelen van het uiteindelijke slotconcert is het “Echte Instrumenten Orkest”. Dit bestaat uit kinderen vanaf groep 5
die een eigen ‘echt’ instrument bespelen zoals een viool, gitaar etc. Ook docenten, musicerende ouders, opa’s, oma’s en bekenden van de school nodigen we uit om mee te doen. Het Echte Instrumenten Orkest is een prachtig en vitaal onderdeel van het
slotconcert! “Kinderen kunnen zich er maar beter voor opgeven, want achteraf krijgen ze spijt indien ze het waren
“vergeten”.” (Piano’s en keyboards zijn lastig te plaatsen (stroomkabels), maar een keyboard op batterijen kan wel!)
Kinderen die zich hebben opgegeven, spelen zowel in hun eigen groep op school mee als in het Echte Instrumenten Orkest. Het
“echte instrumenten orkest” repeteert op de onderstaande momenten, dus zorg dat je je instrument bij je hebt:
Donderdag 12 mei van 12.00 tot 12.45 uur
Vrijdag 13 mei van 10.30 tot 11.15 uur
Iedereen is welkom om mee te doen, aanmelden kan bij Joost: joostvandenbiggelaar@saamscholen.nl
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Koningsspelen
vrijdag 22 april
OBS De Uilenbrink
Morgen (vrijdag 22 april) staan de KONINGSSPELEN voor de groepen 1 t/m 8 op het programma. We gaan
daar een leuke, gezellige en sportieve dag van maken met voor alle groepen verschillende activiteiten:
•
Alle groepen starten met een ontbijt en zijn op deze dag ook nog eens creatief bezig voor de
feestweek;
•
De groepen 3, 4 & 5 gaan genieten van een sportieve hockeyclinic bij Geel-Zwart;
•
De groepen 1,2,6,7 & 8 gaan zich lekker uitleven op een parcours wat door de Landmacht op onze
school is uitgezet. Kortom een fantastische uitdaging! We gaan sowieso ontbijten, bewegen en iets
creatiefs doen.
Wat is belangrijk voor deze dag:
•
Dat alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 een bord en bestek meenemen voor het ontbijt. Dus heb
je dat nog niet meegegeven, geef het morgenvroeg dan alsnog mee. Voor een beker wordt
gezorgd;
•
Iedereen neemt gewoon zijn hapje mee voor de kleine pauze en de lunch voor de grote pauze;
•
In dit Uiltje wordt er uitgebreid ingegaan op de Feestweek. Voor het grote schoolpleinorkest
moeten shakers gemaakt worden. Dat gaan we dus op deze vrijdag doen. Ieder kind heeft daarvoor
een Pringles-bus, klein groenten-blikje o.i.d. nodig. Geef uw kind dat aub mee als u dat nog niet
heeft gedaan;
•
De leerlingen mogen op deze vrijdag uiteraard allemaal in sportieve kleding naar school komen. Zou
heel mooi en gezellig zijn als we allemaal proberen om in de kleuren oranje of rood/wit/blauw te
komen. Let wel op: We zijn sportief bezig dus het kan wat vies worden.
We wensen alle kinderen een fantastische, leuke, gezellige en sportieve dag toe. Jullie kunnen hier zeker
een steentje aan bijdragen door er samen voor te zorgen dat bovenstaande punten geregeld zijn. Dan
gaat het vast en zeker helemaal goed komen.
Alvast super bedankt voor jullie medewerking namens het gehele schoolteam!
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Lekker Anders Dag Koningsspelen!
Hallo allemaal,
Op vrijdag 22 april vieren we de Lekker Anders Dag Koningsspelen! We nodigen
iedereen uit om die ochtend anders naar school te komen!
Begin de dag sportief, gewoon omdat het kan of als voorbereiding op de
Koningsspelen bij jullie op school. Uiteraard dragen jullie iets van oranje die dag!
Benieuwd naar meer? Houd je mailbox in de gaten! Daar ontvang je meer tips en
ideeën voor jouw Lekker Anders Dag.
Ben je nog geen lid? Aanmelden kan altijd via ‘Meedoen’ op de Lekker Anders Dag
website.
Groeten van het Lekker Anders Dag Team

Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven
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