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kalender

Vrijdag Kerstdag
Vrijdag gaan we er een hele gezellige kerstdag van maken. Dus
kom in je aller-aller-feestelijkste kleren. En neem voor jezelf een
heerlijke kerstlunch (ontbijt voor groep 1 en 2) mee, pak lekker
uit: alles mag. We zien hier al spullen naar schoolkomen om zelfs
je tafel mooi te dekken, dat is allemaal goed!
We gaan deze dag ook nog op pad voor een leuke verrassing!
Maar die verklappen we nog niet! Na vrijdag begint de
kerstvakantie. We wensen iedereen een heerlijk ontspannen
vakantie, met fijne feestdagen en een zorgeloos 2022.
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TOPKlas zet zich in voor KIKA
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TOPKlas Techniek en Natuur zet zich in voor Kika
De afgelopen week was het in het lokaal van de TOPKlas een bedrijvigheid van jewelste. Er werd gezaagd, geschuurd, getimmerd
en met de houtbranders gewerkt. Er werden tapasplanken gemaakt, maar ook rendieren, kerstmannen, versierde glazen op boomschijf en allerlei prachtige kerststukjes. Dit alles voor de verkoop tijdens de kerstmarkt, waarvan we de opbrengst willen besteden
aan de aanschaf van een microscoop voor onze school én geld willen doneren aan KiKa.
Omdat verkoop op het plein helaas niet mogelijk is, gaan we samenwerken met De Leijgraaf, die in het centrum van Veghel een
winkel heeft omgebouwd voor dit doel.
Dat betekent dat we al onze kerstmarktspullen daar verkopen. Dat is nog eens gaaf! In een heuse winkel dus! Er is daar, behalve
onze supermooie, zelfgemaakte kerstspullen nog veel meer te koop. Deze winkel is te vinden naast de Etos en schuin tegenover de
Hema. De openingstijden zijn: dinsdag-woensdag-donderdag van 10:00u tot 16:00u.
De winkel is donderdag 23 dec. dus voor het laatst open.
En kunt u er niks vinden? Natuurlijk mag er ook geld worden gegeven, daarvoor staat een bus in de winkel.
De TOPKLas hoopt natuurlijk op een GEWELDIGE verkoop!!!!
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Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Ik ben Mirte, 17 jaar en ik ben dit jaar begonnen aan de studie pedagogiek in Nijmegen.
Voor deze studie moest ik stage lopen en dat doe ik nu op de Uilenbrink. Ik loop stage bij
Janine de Ib’er. Ik doe nu vooral nog wat kleine dingetjes. Zoals kinderen helpen als ze
moeite hebben met taal of rekenen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken en
om ze iets te leren. Mijn hobby’s zijn hockeyen, dit doe ik bij Geel-Zwart in Veghel. Verder
vind ik het leuk om dingen te doen met vrienden.

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