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kalender

NPO-gelden
(staat voor: Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling tijdens en na
corona)
Vanuit de overheid ontvangen alle scholen een bedrag om te besteden voor herstel en
ontwikkeling rondom de Corona-periode. We hebben ouders, leerkrachten,
kinderen geënquêteerd. Het zorgteam heeft scores geanalyseerd. Met al deze conclusies
zijn we tot een uitgebreid plan gekomen. De MR heeft dit plan goedgekeurd. We zullen u
regelmatig op de hoogte houden dit jaar en dan zult u zien dat wij onze gelden inzetten
met betrekking tot de onderstaande focuspunten:

•

Leesmotivatie, later vervolgd door begrijpend lezen

•

Werken met leerlijnen, verdieping in analyseren

•

Omgaan met gedragingen (o.a. teamscholing)

•

Tijdelijke uitbreiding personeel

•

Vieren wat weer kan, leuke dingen doen die kinderen gemist hebben

•

Leerpleinen uitbreiden tot een uitdagende leeromgeving

o.a.
in dit
nummer:
1
2

3
4
5
6

NPO gelden
Veiligheidsmonitor
De Gouden Weken
AVG
Even voorstellen
Handvaardigheid en Techniek
Wijkvereniging de Spil
Brussengroep
Opening nieuwe schooljaar
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar

Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl
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Veiligheidsmonitor 2021
In juni 2021 is de Veiligheidsmonitor door kinderen uit de groepen 7 en 8, ouders en
personeelsleden ingevuld.
We hebben hele mooie cijfers gekregen. De 109 kinderen die de Veiligheidsmonitor hebben
ingevuld, geven de school een 8,2 (landelijk ook een 8,2). De 105 ouders geven de school een 7,6
(landelijk een 7,7) en de personeelsleden geven de school een 8,0 (landelijk 7,8).

Er is een hoge mate van tevredenheid, bij zowel de kinderen als het personeel. De kinderen en het personeel voelen zich over het
algemeen erg veilig en men wordt gezien.
De kinderen geven aan dat ze het leuk vinden op school. Ze leren veel en de regels en afspraken zijn duidelijk.
Het team is over het algemeen erg tevreden. Het is heel erg tevreden over de sfeer binnen de school, de contacten met ouders en
kinderen, de veiligheid, de ontwikkelingskansen van de kinderen en professionaliseringsmogelijkheden.

Ouders geven aan meer pestgedrag te ervaren dan de kinderen. Ouders zouden meer informatie willen ontvangen over wat er op
school gebeurt en over hun kind zelf.

Op dit moment zijn we schoolbreed bezig met De Gouden Weken. De Gouden Weken zijn een hele mooie en goede interventie in
het kader van;:
met plezier naar school gaan;
gezien worden;
en veiligheid.
Overige items die we van meerwaarde zien ter verbetering van de sociale veiligheid worden omgezet in een actie.
Zijn er specifieke vragen over uw kind of de groep van uw kind, meld u zich bij de leerkracht!

De Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van
groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom
is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. We
zijn dit jaar daarom in alle groepen gestart met de activiteiten van de Gouden Weken. Dit zijn 2 activiteiten per dag in allerlei
vormen die je met je groep door de verschillende fases van een goede groepsvorming loodsen. De kinderen ervaren dit vaak als
spelletjes. De Gouden Weken zullen in de meeste groepen ongeveer 6 weken duren. Dan moet er een sfeer en groepsgevoel zijn
opgebouwd waar rest van het schooljaar op doorgebouwd kan worden.
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AVG
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en optredens. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video's te
zien zijn. Vorig jaar heeft u op ons verzoek een toestemmingsformulier ingevuld. U kunt altijd terugkomen op de door u gegeven
toestemming. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Ouders van kinderen die dit schooljaar nieuw gestart
zijn op school ontvangen een toestemmingsformulier om in te vullen en ondertekenen. Graag ontvangen we deze zsm retour.

Even voorstellen
Jade Sturkenboom
Hoi, mijn naam is Jade Sturkenboom en ik ga het komende halfjaar stage lopen hier op
de Uilenbrink. Ik zit nu in het eerste jaar van de PABO in Veghel. Hiervoor heb ik de
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker gevolgd met veel plezier, maar ik
voelde dat ik nog niet klaar was met leren. Ik ben 18 jaar oud en woon al mijn hele
leven in Volkel. Mijn hobby’s zijn sporten en leuke dingen doen met vriendinnen. Ook
houd ik me graag bezig met creatieve activiteiten zoals schilderen.

Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in!

Handvaardigheid en Techniek
Deze week gaan we weer van start met de lessen handvaardigheid en techniek.
We zijn daarvoor nog op zoek naar de volgende materialen:

•

Pringlesbussen

•

Uittrekbare dopjes van (sportdrank)flesjes

•

Lapjes gekleurde stof

•

Spa-blauw/rood/fruit-flesjes

•

Klosjes elastiek

•

Houten kleerhangers

•

Bierdopjes

•

Frisdrank/bierblikjes

Graag inleveren bij Marian of Jorine
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www.despilveghel.nl
De Bunders 5, Veghel

Burendag 2021
Zaterdag 25 september
Van 10.00u tot 16.00u
Het Wijkgebouw zet haar deuren open voor iedereen!

Loterij met als hoofdprijs entreekaarten voor de

!

Vogelhuisje schilderen, de mooiste komen aan de gevel te hangen!
Raadspel met hoofdprijs!
Goochelaar Dries van 11.00-14.00u
Darten, Biljarten, stoepkrijten, zout krijten en de fotoactie.
Gratis koffie, thee en ranja!
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Opening nieuwe schooljaar
Vorige week donderdag openden we het schooljaar met z'n allen op het
plein. De bedachte materialen waren niet op tijd geleverd ... maar met
spelletjes en kleedjes was er snel alsnog een gezellige opening
georganiseerd en daar ging het natuurlijk om!
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Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 35.000
ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

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

