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Bedankt en veel succes...
Binnen ons team hebben een aantal collega's een andere keuze
gemaakt. Berdien van der Meijden volgt haar hart. Zij stopt als
teamleider en zal volgend schooljaar op de Uilenbrink voor de
groep staan. Carmen van Rooij en Marlou Jansen blijven binnen het onderwijs werkzaam
en zullen op een school gaan werken dichter bij huis. Rogier Huijsmans gaat na 24 jaar
Uilenbrink het onderwijs verlaten en werken op een leefgroep binnen een zorginstelling.
We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat deze fijne collega's voor onze school en onze
kinderen hebben betekend. Deze keuzes betekenen dat we vacatureruimte hebben
binnen de onderwijsassistentie en de leerkrachten. Volgende week zijn de gesprekken
met de sollicitanten, waarna we u zo snel mogelijk inlichten over de formatie van
volgend schooljaar.

Schoolfoto’s
Beste ouders/verzorgers,

o.a.
in dit nummer:
1
2
3
4

Gisteren hebben jullie kinderen de kaarten voor het
bestellen van de schoolfoto's mee naar huis gekregen.
Met de inlogcode kunt u gemakkelijk uw keus maken uit
de beschikbare foto's. Dit gaat verder helemaal digitaal
en via de schoolfotograaf Kiek uit Tilburg. We hopen dat
de foto's goed gelukt zijn. Voor opmerkingen over de
foto's kunt u een SchouderCombericht sturen naar
Mechiel van groep 7.
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Veilig op de fiets
Om veilig deel te nemen aan het verkeer is het verstandig dat je fiets
goed in orde is. Daarom voerden de leerlingen van de TOPKlas afgelopen
week een fietsencontrole uit bij alle fietsen van de groepen 8. Banden,
remmen, lichten...met grote precisie (en soms wel erg streng!) werden
de fietsen aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
Het goede nieuws: alle leerlingen van groep 8 kunnen veilig op de fiets
mee op kamp volgende week.
TOPKlassers: jullie verdienen een compliment: uitstekend gedaan!

Ouder (kind) gesprekken
De ouder(kind)gesprekken komen er weer aan. Dus dat betekent dat de rapporten weer mee naar school
kunnen. Vanaf maandag 27 juni 19:00uur kunt u inschrijven op de opengezette tijden.

Superfijn om weer helemaal live te kunnen!
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Informatie van ‘t kroontje
Wij, pedagogisch medewerkers van 't Kroontje, merken regelmatig dat jullie je
zorgen maken over baby's die in een buitenbedje huilen.
De baby's die daar slapen horen wij áltijd via een babyfoon die in dat bedje aanwezig is.
Hoewel wij weten dat het zielig kan klinken, zijn er soms baby's die even of wat langer huilen voordat ze in slaap vallen (onder andere om prikkels te verwerken).
Wij weten welke kinderen dit nodig hebben, waardoor we ze soms alleen laten liggen. Maar wij horen ze dus zeker wel én houden
het goed in de gaten.
Wij hopen hiermee jullie bezorgdheid een beetje weg te kunnen nemen. Buiten slapen is ook heel gezond.
Als er vragen over zijn, mag dat natuurlijk altijd. Loop gerust even binnen.
Hartelijke groeten van de pedagogisch medewerkers van babygroep De Dwerguiltjes

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

