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Ik heb een potje met vet….
Op 14, 15, 16 en 17 juni 2022 vindt in Veghel weer de wandelvierdaagse plaats.
Leuk dat dit weer kan! Je kan meelopen met de 3-5-10 en 15 km. Je kan als je
inschrijven als groep (minimaal 11 personen) of als individu. Op deze site:
https://avondvierdaagse.jouwweb.nl vind je alle informatie die je nodig hebt.

Als school gaan we de aanmeldingen niet meer organiseren. Tot en met 2009
hebben we dit wel gedaan. Het werd toen elk jaar ingewikkelder in de
organisatie, omdat we een grote school zijn en dus een enorme groep lopers
hebben is het een grote organisatie: het inschrijven, het betalen, het spontaan
aan- en afmelden. Maar m.n. de verantwoordelijkheid op de avonden is te
groots om te dragen en te groots om bemand te krijgen.
Het is natuurlijk superleuk
om met klasgenoten/
vriendjes/vriendinnetjes te
lopen! Dus spreek dit lekker
samen af, heb plezier en ga
lekker samen lopen!
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Avond 4-daagse
Think BLINK
Buurtdag
Het vreemde boek
Kinderochtend met
Saartje

Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl
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‘THINK BLINK’
rondom de thema’s die op dit
moment centraal staan bij Blink. Blink is onze lesmethode voor
wereldoriëntatie waarbij we in de groepen 3 t/m 8 onderzoekend en
ontdekkend leren. Dat sluit mooi aan bij de kunstlessen en het
overkoepelende thema is dan ook: ‘THINK BLINK’ .
Bij de kleutergroepen is het thema: ‘BLINK, SKITTERENDE KUNST’.
We zijn alweer gestart met de kunstlessen! Dit jaar

In alle groepen hebben de leerkrachten, samen met een kunstenaar of met onze
specialisten handvaardigheid/techniek, 3 lessen voorbereid waarin de kinderen
onderzoekend en ontdekkend aan de slag gaan. Bij de kleuters is het thema
‘Sprookjes’, bij de groepen 3 ‘Dieren’ bij de groepen 4 ‘Dino’s, oertijd en fossielen’. In
de groepen 5 worden de kinderen ‘Stadsmakers, de groepen 6 gaan aan de slag met
‘Wereldrestaurant’, de groepen 7 hebben als thema ‘Leven en dood’ en de groepen 8
‘Oorlog en vrede’.
We willen graag dat onze leerlingen uitgedaagd en geprikkeld worden. Dat ze een
open blik op zichzelf en hun omgeving krijgen. Dit vraagt leren waarnemen, reflectie,
een respectvolle kennismaking met de omgeving. Ook willen we dat ze vaardigheden
creatief leren toepassen.
Wat fijn zou het zijn als ze leerlingen met lef worden, creatief in de omgang met
elkaar. Dat ze zich vrij voelen om zich te uiten en dat ze trots zijn op wat ze maken.
Het begint op school alweer te borrelen en te bruisen. We willen na de Coronatijd met
alle energie aan de slag gaan en de eerste groepen zijn al heel creatief gestart met
allerlei activiteiten. Het denk- en maakproces staat op de eerste plaats. Ook wij
leerkrachten leren veel in zo’n samenwerking met een kunstenaar. Hoe zorgen we er
bijvoorbeeld voor dat kinderen vertrouwen op hun eigen ideeën en minder afhankelijk
zijn van hulp? Kinderen los laten; hun eigen weg laten zoeken is iets wat we kunnen
leren van de kunstenaar.
Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar de resultaten, want onze school krijgt zijn
tweede opmaak en de kunstwerken van vorig jaar gaan van de muren!
Fijn dat we de volgende kunstenaars hebben kunnen strikken: Eline van der Geest van
SNENS, Rianne Schaaf, Inge Bollen, onze Jorine en Marian, Van Niel educatie, Harriet
Raaymakers van Atelier 500,
Rick Terwindt en Fred van Essen.
In de laatste weken van het schooljaar mogen de ouders
het werk van de kinderen komen bekijken.
Daar lezen jullie nog over.
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