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Nationale schoolontbijt
Het Nationale schoolontbijt bij ons op school
Op woensdag 3 november stond op onze school de 19e editie van het Nationaal Schoolontbijt op het programma. De kinderen hebben SAMEN met hun meesters en juffen gezond en gezellig ontbeten in de klas. Als je zo door de school liep, was het niet alleen een
lekker en leerzaam ontbijt maar tevens ook een heel gezellig samenzijn.
Doel was om het belang van gezond ontbijten onder de aandacht te brengen met als
missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Het thema van dit jaar was dan
ook: ‘Altijd een gezond ontbijt’.
De 5 redenen waarom gezond ontbijten zo belangrijk is zijn ook aan de orde gekomen:
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Schoolgids 2021—2022
De schoolgids voor dit schooljaar is te vinden op onze website onder het kopje downloads.

Corona update
Afgelopen week is de besmetting onder kinderen van onze school behoorlijk toegenomen. Hierover
hebben jullie verschillende berichten via SchouderCom ontvangen. Bij iedere besmetting stemmen
we af met de GGD over welke acties er wel/niet nodig zijn. We hebben besloten alle ouders van de
school alleen nog te berichten wanneer er actie vanuit de GGD wordt gevraagd. Dit om te zorgen
dat we u niet overladen met mails. De ouders van de groep met het kind dat besmet is, worden
door ons natuurlijk altijd op de hoogte gebracht. We hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Lekker Anders Dag Feestweek!
Van 8 tot en met 12 november is de Lekker Anders Dag feestweek! Deze week is er
namelijk niet één, maar zijn er twee Lekker Anders Dagen. Dubbel zo veel oranje
dus!
We geven jullie alvast één tip mee: wie zoet is…
We sturen alle Lekker Anders Dag-fans in de week van 1 november een mail met
de uitnodiging en extra informatie. Dus houd je mailbox goed in de gaten!
Meedoen met Lekker Anders Dag?
Dat kan altijd! Meld je dan nu aan via www.lekkerandersdag.nl en doe mee!
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Herfst !!!
De herfst is weer begonnen.
De weersomstandigheden veranderen dan vaak. Dat heeft invloed op onze verkeersveiligheid:
De wegen zijn vaker nat, er liggen blaadjes op de weg en het fietspad. Ook wordt het later licht en vroeger
donker.
’s Ochtends is het nog donker als je van huis vertrekt en ’s avonds gaat de zon al vroeg onder. Dat merk je
onderweg naar school of werk. Opvallen is dan erg belangrijk!
Tips om je kind op te laten vallen in het donker:
Zorg dat de fietsverlichting in orde is
Heb je goede fietsverlichting, dan heb je 17% minder kans op een ongeluk. Veilig Verkeer Nederland adviseert om
vaste fietsverlichting te gebruiken. Deze vergeet je niet snel, zit op een herkenbare plek op de fiets en de batterijen
gaan vaak lang mee. Check snel je fiets via: vvn.nl/fietscheck .
Samen fietsen = opvallen
Gaat je kind naar school of de sportclub? Kijk dan of er andere kinderen zijn om mee te fietsen. Zo vallen ze meer
op! Maak wel duidelijke afspraken; bijv. fiets niet met z’n drieën naast elkaar en de mobiel blijft in de tas.
Draag reflecterende kleding met felle kleuren
Opvallen kan je ook met kleding:
* Felle kleuren vallen goed op
* Reflecterende kleuren vallen in het donker nóg beter op.
Dit kun je zelf ook doen, door felgekleurde of reflecterende strepen op kleding of rugzak te bevestigen.
Wanneer moet de fietsverlichting aan?
Het is heel simpel:
Straatlantaarns aan, regen, onweer of mist = fietsverlichting aan!

Naar het Geerbosch
Voor de herfstvakantie aanbrak was even spannend want de regen kon met bakken
uit de hemel vallen. Maar gelukkig bleef het bijna helemaal droog tijdens de
boswandeling van de groepen 3.
De kinderen hebben eikels, kastanjes, paddenstoelen, bloemen, vogelnesten en
vogels gezocht in het Geerbosch. Heel enthousiast zijn ze het bos doorgewandeld. Ze
hebben met spiegeltjes onder paddenstoelen gekeken, zijn de berg opgerend, ze
hebben slakjes gevonden en hele mooie herfstblaadjes. Ook hebben ze gevoeld hoe
de springbalsemien haar zaadjes wegschiet. In de klas zijn de
mooiste vondsten nog bekeken. Alle ouders die ons geholpen
hebben, heel hartelijk bedankt.
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Nieuws vanuit de MR
Woensdag 13 oktober 2021 was weer de eerste samenkomst dit schooljaar van onze MR.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Als team hebben we alweer verschillende studiemomenten gehad; wat waren hier de opbrengsten van?
We zijn nu een aantal weken ‘aan het werk’ met een continurooster. We bespreken hoe de ervaringen zijn van zowel de ouders
als de personeelsleden. Wat horen we terug aan opmerkingen van ouders op het schoolplein en hoe kunnen we hier het beste
mee omgaan?
Met het nieuwe gebouw en schoolplein is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Wat is fijn aan deze nieuwe situatie en waar
kunnen we nog aandacht aan schenken?
We bespreken de focus en speerpunten van onze school en de inzet van de NPO-gelden hierbij.
Tenslotte bespreken we kort het openstellen van school voor de buurt en dus de omwonenden. Zij hebben de bedrijvigheid met
betrekking tot de bouw van dichtbij meegemaakt, maar nog niet in het gebouw zelf kunnen kijken.

Wanneer u in het nieuwe schooljaar een keer een vergadering bij zou willen wonen, kunt u normaal gesproken aanschuiven. Een
berichtje vooraf om uw komst aan te kondigen is wenselijk.
Onze volgende vergadering staat gepland op 22 november a.s.

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