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Sociale vaardigheidstraining
op de Uilenbrink
Op school bieden we kinderen die dat nodig hebben
ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Deze
begeleiding wordt al jaren verzorgd door o.a. Rogier
Huijsmans. Zoals we eerder met jullie communiceerden
heeft deze begeleiding sinds november 2021 geen
doorgang kunnen vinden i.v.m. afwezigheid van Rogier.
Rogier pakt sinds enkele weken weer een deel van zijn
werkzaamheden op. Hier zijn we heel blij mee.
En daarnaast hebben we Bram Walgraeve bereid gevonden om bij ons op school een
sociale vaardigheidstraining van 5 lessen te komen verzorgen voor een aantal kinderen
uit groep 3 t/m 8. Hun deelname is (tijdens de rapportgesprekken) met ouders
besproken. Onze intern begeleider zal bij de lessen aanwezig zijn.
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Let op uw snelheid in de wijk
We ontvangen signalen dat er in de wijk behoorlijk hard wordt gereden wanneer ouders hun
kind(eren) op school afgezet hebben of opgehaald hebben.
Graag vragen we jullie om je aan de toegestane snelheid in de wijk te houden.
We willen tenslotte allemaal dat onze kinderen veilig op school aankomen.
Bedankt!

Wees welkom!
De afstand tussen ouders en ons team in de Coronatijd hebben we vaak als heel vervelend ervaren. Helaas
zat er niets anders op. Maar nu het wel weer kan: wees welkom en loop gerust even binnen na schooltijd als
er iets te bespreken is.

Vakantierooster 2022-2023
Vakantierooster 2022-2023
24 oktober - 28 oktober 2022
26 december – 6 januari 2023
20 februari – 24 februari
10 april
24 april – 5 mei
18 mei en 19 mei
29 mei
17 juli – 25 augustus 2023

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
tweede paasdag
meivakantie
hemelvaart
tweede pinksterdag
zomervakantie
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Opa en Oma Ophaalweek
Hallo allemaal,
Iedereen weet hoe leuk het is als Opa en Oma de kinderen af en toe komen ophalen! Omdat het zo leuk
is zetten we ze even in het zonnetje van 14 t/m 18 maart tijdens de Opa en Oma Ophaalweek! Dat is
toch heel leuk en anders!
We nodigen IEDEREEN uit om in die week minstens één keertje anders van school naar huis te gaan, samen met Opa en Oma!
Uiteraard dragen jullie iets van oranje die dag. Je zult zien: alles voelt anders, op jullie Lekker Anders Dag!
We maken er een extra feestje van die week: meld je aan via onze website en laat ons weten wanneer Opa en/of Oma erbij zijn
en maak zo kans op een lekkere prijs.
Ben je nog geen Lekker Anders Dag lid, meld je dan snel aan via meedoen op onze 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

