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Onderwijs, iedere dag anders
Wat kunnen we met regelmaat trots zijn op wat we leren! Op een gewone vrijdag als we
even goed om ons heen kijken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

•
•

Een tekst onthouden voor de bonte avond
Je klasgenootje helpen als die even een regel vergeet
Dat je niet rent met een lolly in je mond
De maat van de muziek en vooral het moment waarop jij aan de beurt bent met de
triangel
Een ware plattegrond ontwerpen, met heuse uitgerekende schaal, maar nog wel
nodig om te leren dat je ‘misschien’ met twee ss’en schrijft
De leervalkuil die een kind prachtig kan verwoorden, maar tijdens het volgend
momentje gefrustreerd reageert als de som niet lukt
Wat er allemaal te zien is in de hoofdsteden van Nederland, dat is nog eens zin in
lezen!
Hoe ontwerp ik bij techniek de Eifeltoren zodat die niet instort; beginnen met een
prototype, zo heet dat
Dat een alinea over een aspect van de tekst gaat en welk antwoord past dan het best
Voldoet de spreekbeurt aan de gewenst opdracht en dat je in discussie in groepjes
tot die ontdekking komt
Hoeveel antwoorden kunnen we verzinnen in groep 4 met de uitkomst 1 en dat
87479237823654-87469237823653 ook daarbij hoort. Maar hoe spreek je dit
eigenlijk uit?
Dat je ook een boek in geheimtaal kunt schrijven
Dat samen bouwen bij de kleuters een groter kunstwerk wordt
Dat je een podiumstem nodig hebt voor het voordragen
En dat we ook weer leren van een kapot hekwerk en het veroorzaken van een grote
file, want gelukkig weten we het samen en met een portie geduld weer op te lossen
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Meierijstad organiseert activiteiten voor kinderen en
jongeren tijden meivakantie
Tijdens de meivakantie worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in Meierijstad om samen sportief bezig te zijn, te leren,
elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen!
Kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar kunnen hieraan gratis deelnemen.
De activiteiten worden georganiseerd door gemeente Meierijstad, Ons Welzijn, ’t Honk, Bizzi, Welzijn de Meierij, De Kluis en
Bibliotheken Meierijstad.

Voor kinderen van 2 t/m 8 jaar staat het volgende op het programma:
• Maandag 25 april
Op avontuur in de natuur, 10.00-12.00 uur
Verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart, Prins Willem Alexandersportpark Veghel
Zorg voor kleren die vies mogen worden.
• Dinsdag 26 april
Van prentenboek tot podium, samen dichten en optreden met Rick en Lisa
11.00 uur Bibilotheek Veghel, bij mooi weer buiten in de biebtuin
14.00 uur samen dichten en optreden, Bibliotheek Sint-Oedenrode
Voorlezen en spelen in pyjama 18.30 uur, Bibliotheek Veghel
• Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei
Prentenboeken speurtocht tijdens openingstijden bibliotheken.
Samen met je ouders, op zoek naar prentenboeken en opdrachten in het centrum.
Speurtocht is op te halen bij de bibliotheken Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.
Bij inlevering van de opdrachten krijgen de kinderen een kleinigheidje.
• Dinsdag 3 mei
Voorlezen en spelen in pyjama 18.30 uur, Bibliotheek Veghel
Aanmelden voor de activiteiten op het kinderprogramma is niet nodig.
Jongeren van 9 t/m 17 jaar kunnen zich opgeven voor:
• Maandag 25 april
Lasergamen Woeste Weide, Baselaarshoef 77, Schijndel
Bij slecht weer binnen locatie sporthal Dioscuren, Bunderstraat 6B , Schijndel
• Dinsdag 26 april
Glow in the Dark verstoppertje, Sporthal de Streepen, Laan van Henkenshage Sint-Oedenrode
Maandag 2 mei
Step wedstrijd Jongerencentrum Bizzi, Steeg 3, Schijndel
• Dinsdag 3 mei
(Straat)voetbaltoernooi 4-4 Multicourt, Mariannestraat 34A Sint-Oedenrode
• Woensdag 4 mei
Panna Knock Out Krajicek Playground, Witte de Withstraat, Veghel
• Vrijdag 6 mei
Skate activiteit, Busselbundersweg 1, Veghel, stuntsteppen en bescherming aanwezig
Alle jongerenactiviteiten zijn van 14.00-17.00 uur.
Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht en kan via bewegen@meierijstad.nl of tel 0413-381756.
Meer informatie over alle activiteiten is ook te verkrijgen via mail naar bewegen@meierijstad.nl of tel 0413-381756.
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Koningsspelen
vrijdag 22 april
OBS De Uilenbrink
Volgende week vrijdag staan de KONINGSSPELEN voor de groepen 1 t/m 8 op het programma. We gaan daar een leuke,
gezellige en sportieve dag van maken met voor alle groepen verschillende activiteiten. We gaan sowieso ontbijten,
bewegen en iets creatiefs doen.
•
•

•

Wat is belangrijk voor deze dag:
Dat alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 donderdag 21 april een bord en bestek meenemen voor het ontbijt. Voor een
beker wordt gezorgd;
Iedereen neemt gewoon zijn hapje mee voor de kleine pauze en de lunch voor de grote pauze;
Zoals vorige week in het Uiltje stond, vormen alle groepen op vrijdag 13 mei een groot schoolpleinorkest tijdens de
feestweek. Hiervoor moeten shakers gemaakt worden wat we op deze vrijdag gaan doen. Ieder kind heeft daarvoor een
Pringles-bus, klein groenten-blikje o.i.d. nodig. Hebt u daar toevallig veel exemplaren van? Bij de ingang van het podium
staat een mand, waar deze in gedaan mogen worden. Alvast bedankt!
De leerlingen komen vandaag allemaal in sportieve kleding naar school. Zou heel mooi en gezellig zijn als we allemaal
proberen om in de kleuren oranje of rood/wit/blauw te komen.

“HET ECHTE INSTRUMENTEN ORKEST
TIJDENS DE FEESTWEEK”
Volgende week donderdag zullen er in het Uiltje belangrijke mededelingen staan over de feestweek (van 9 mei t/m 13 mei).
Toch is het voor de organisatie van deze week al belangrijk om deze mededeling alvast te doen:
Op vrijdag 13 mei vormen we met de gehele school een groot schoolpleinorkest. Een van de onderdelen van het uiteindelijke
slotconcert is het Echte Instrumenten Orkest. Dit bestaat uit kinderen vanaf groep 5 die een eigen ‘echt’ instrument bespelen
zoals een viool, gitaar etc. Ook docenten, musicerende ouders en bekenden van de school nodigen we uit om mee te doen. Het
Echte Instrumenten Orkest is een prachtig en vitaal onderdeel van het slotconcert! Kinderen kunnen zich er maar beter voor
opgeven, want achteraf krijgen ze spijt indien ze het waren “vergeten”. Piano’s en keyboards zijn lastig te plaatsen
(stroomkabels), maar een keyboard op batterijen kan wel! Overleg altijd met de workshopleiders; we kijken graag of de leerlingen anders op een trommel, shaker of djembé mee kunnen spelen. Kinderen die zich hebben opgegeven, spelen zowel in hun
eigen groep op school mee als in het Echte Instrumenten Orkest. Willen jullie er zorg voor dragen dat de leerlingen die mee spelen voor de aangegeven repetities ook echt hun instrument mee naar school nemen?
Op dit moment staan de repetities als volgt gepland:
Donderdag 12 mei van 12.00 tot 12.45 uur.
Vrijdag 13 mei van 10.30 tot 11.15 uur.
Wie van jullie dit leuk lijkt om te doen, kan zich aanmelden via het volgende e-mailadres: joostvandenbiggelaar@saamscholen.nl
Alvast bedankt!
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Lekker Anders Dag Koningsspelen!
Hallo allemaal,
Op vrijdag 22 april vieren we de Lekker Anders Dag Koningsspelen! We nodigen
iedereen uit om die ochtend anders naar school te komen!
Begin de dag sportief, gewoon omdat het kan of als voorbereiding op de
Koningsspelen bij jullie op school. Uiteraard dragen jullie iets van oranje die dag!
Benieuwd naar meer? Houd je mailbox in de gaten! Daar ontvang je meer tips en
ideeën voor jouw Lekker Anders Dag.
Ben je nog geen lid? Aanmelden kan altijd via ‘Meedoen’ op de Lekker Anders Dag
website.
Groeten van het Lekker Anders Dag Team
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