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kalender

Informatie-avonden
Wij informeren u graag over het werken in de groepen. Daarom organiseert elke groep een
informatie moment. We willen graag weer live in contact komen met ouders, daarom gaan
we deze avonden ook op school laten plaatsvinden. Elke groep houdt twee keer hetzelfde
informatie-uurtje, zodat het nog niet te druk wordt in de lokalen. De groepsleerkrachten
informeren u via Schoudercom over het moment, u kunt via Schoudercom dan ook inschrijven
voor een gewenste tijd. Graag 1 ouder per kind. De data wisselen per groep, maar zullen in
ieder geval voor de herfstvakantie zijn.

Info kiss en ride vrijdag
De groepen 5, 6 en 7 hebben op vrijdag pauze van 11:30 tot
12:00 uur. De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 11:45 uur uit.
Dit loopt door elkaar heen hebben we afgelopen vrijdag
gemerkt. De komende weken proberen we het volgende uit:
de kiss and ride strook blijft gesloten om 11:45 uur zodat de
kinderen veilig buiten kunnen spelen. Ouders van de kinderen
van groep 1-2 zijn geïnformeerd over het ophalen van hun
kinderen.
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Beste ouder(s)/verzorger(s) van OBS de Uilenbrink,
Hiep hoera, SAAM* zijn we gestart met een nieuw schooljaar. Fijn om de kinderen weer te zien en er samen met
hen en u een mooi schooljaar van te gaan maken! Namens SAAM* informeren we u graag wel over het volgende.
Helaas gelden bij de start van dit schooljaar 2021-2022 nog steeds maatregelen rondom corona. Vanuit de landelijke
protocollen hebben we te maken met (in hoofdlijnen):
De RIVM-richtlijn voor volwassenen op school: blijf thuis bij klachten (= neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) en de
hygiënevoorschriften (o.a. handen wassen, oppervlakten en leermiddelen reinigen).
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel
thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel: blijf thuis.
Collega’s en kinderen gaan naar huis als ze gedurende de dag klachten (zie hierboven) ontwikkelen. Als een kind ziek wordt,
wordt hij/zij zo snel mogelijk door een ouder/ verzorger opgehaald.
Bij een besmetting op school gaan alle niet-immune contacten in quarantaine. Een kind tussen de 0 jaar en 13 jaar wordt als
immuun gezien als: het in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad, het langer dan 14 dagen geleden volledig
gevaccineerd is tegen corona (va. 12 jr), het corona heeft gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden volledig gevaccineerd
is tegen corona (va. 12 jr).
Scholen doen melding bij de GGD wanneer er sprake is van besmetting(en). De GGD bepaalt in welke categorie een contact
valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en
hoe lang quarantaine noodzakelijk is.
SAAM* proberen we al het goede te doen dat nodig is voor de gezondheid en het welbevinden van kinderen en collega’s. En
kijken we vooral ook naar wat er allemaal wel weer kan, zoals (onder voorwaarden) groepsactiviteiten in de school en de
aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers in onze scholen. Daar zijn we heel blij mee!
Vervanging bij afwezigheid van leraar:
Ook over vervanging van leraren valt nog wat te zeggen bij de start van dit schooljaar.
Want aan het einde van vorig schooljaar hebben we er SAAM* alles aan gedaan om onze opdracht “elke groep een leraar bij
de start van het schooljaar” waar te maken in een tijd waarin veel om extra uren en vervanging werd gevraagd. Dat is met
moeite en door flexibiliteit van veel collega’s gelukt. Maar wel met het gevolg dat ons SAAM* flexteam op dit
moment nagenoeg leeg is. Uiteraard doen we ons uiterste best vervanging te regelen als de leraar van uw kind niet aanwezig
kan zijn, maar garanderen dat dat altijd lukt, kunnen we helaas niet.
Dit betekent dat we voor een uitdaging staan wanneer er een leraar vervangen moet worden op de Uilenbrink. Intern hebben
we een stappenplan gemaakt hoe te handelen in deze noodsituatie. Zo kunnen we o.a. heel fijn gebruik maken van een
aantal parttime collega’s die soms extra kunnen werken. Daarnaast maken we gebruik van Qrabble (extern netwerk leraren
met specifieke expertise) en zijn er een aantal ouders met een onderwijsbevoegdheid die we mogen benaderen. We
streven natuurlijk naar een nieuw schooljaar waar we iedere dag onderwijs kunnen bieden aan al onze kinderen.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Bij nieuwe ontwikkelingen informeren we u natuurlijk zo snel
mogelijk. En bij vragen weet u ons vast te vinden.
Met vriendelijke groet,

Marly de Jong
directeur OBS De Uilenbrink
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Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, 4 jaar oud bent of al 10 jaar,
ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok……Kinderen spelen vaak wat ze willen worden.
Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zanger(es), voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken en te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden
wat je wil en alvast dromen over later.
Voor de Kinderboekenweek zijn we op zoek naar ouders, opa’s en oma’s of andere belangstellenden die een leuk en
enthousiast verhaal willen vertellen over zijn of haar beroep.
Wat is de bedoeling:
•
De kinderboekenweek is van 6 oktober tot 17 oktober;
•
Wij als school bieden in deze periode deze mensen graag letterlijk en figuurlijk ons podium;
•
Hier kan men het verhaal vertellen of de presentatie geven over een bepaald beroep;
•
Ga uit van zo’n 30 minuten, al ben je hier uiteraard vrij in;
•
De bedoeling is dat er 2 a 3 groepen tegelijkertijd komen luisteren.
Heeft u interesse:
•
Mail dit dan naar joostvandenbiggelaar@saamscholen.nl ;
•
Geef in deze mail aan:
- Over welk beroep jouw presentatie gaat;
- Op welke datum je kan tussen 6 & 17 oktober
(mogen er uiteraard ook meer dan 1 zijn);
- Hoeveel keer je op jouw datum de presentatie kan en wil geven.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Joost van den Biggelaar

SchouderCom
De kalender in SchouderCom gaan we vanaf dit schooljaar actief gebruiken. In de app ziet u bij
"agenda" al wat belangrijke data staan.
Denkt u aan het updaten van uw gegevens/telefoonnummers/foto in SchouderCom?
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wij werken aan een nieuwe website...binnenkort online....

schoolreizen
de schoolreizen zijn geboekt:
groepen 3 en 4: 12 oktober naar Dierenrijk
groepen 5 en 6: 15 oktober naar Toverland
groepen 7 en 8: 11 oktober naar de Efteling
Al deze groepen gaan met de bus! Precieze informatie volgt.
De kleuters gaan in het voorjaar.

De groepsoverstijgende activiteiten
Nu er weer meer mag willen we ook weer groepsoverstijgend gaan werken. Bij groepsoverstijgende activiteiten denken we aan: voorlezen, spelletjes doen, weeksluiting, drama, buitenspel, muziek, gym, tekenen, knutselen, vieringen,
etc....
Dit schooljaar zijn de volgende groepen aan elkaar gekoppeld:

Groep 1 Doreth/Tanja – Groep 5 Lieke/Susan
Groep 1 Tanja/Mirelle – Groep 6 Ellen
Groep 2 Lucie/Lieke – Groep 6 Kelly/Marlou
Groep 2 Gwen/Cindy – Groep 7 Joepke
Groep 3 Patricia/Chantal – Groep 7 Mechiel/Aniek
Groep 3 Ellen/Marion – Groep 7 Ellen/Suzan
Groep 4 Loes/Lieke/Berdien – Groep 8 Joost/Inge
Groep 4 Janneke/Marieke/Imke – Groep 8 Carmen
Groep 5 Thea Carolien – Groep 8 Ilse

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

