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kalender

Carnaval op school!
Vrijdag gaan we lekker carnavallen op school. De tijden zijn
voor alle kinderen van 09:30 tot 11:45 uur. Kinderen mogen
natuurlijk verkleed naar school komen, waar een leuk
programma gaat starten. Iedereen begint en eindigt in zijn
eigen lokaal. (De kinderen van de instroomgroep van Wilma
mogen op donderdag verkleed komen, ze vieren dan carnaval
in hun groep, zij zijn op vrijdag gewoon vrij.)
Fruit hoeft niet mee. We zorgen voor een hapje en een
drankje.
Serpentine vinden we leuk, confetti, spuitbussen en nepwapens mogen thuisblijven.

Maar...één dagje vond de leerlingenraad niet genoeg dus... let op:
WOENSDAG 23 FEBRUARI KUUSSEGATDAG!
Kom feestelijk naar school in de kleuren van Kuussegat: zwart en/of wit en/of rood en/of
koeienprint.
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Versoepeling
We vinden het fijn dat we u weer mogen treffen in de school!
Dat betekent dat u na schooltijd weer gewoon even bij de leerkracht kan binnenlopen als er iets is. Voor schooltijd kunt u altijd
gebruik maken van Schoudercom, een belletje of een briefje aan de leerkracht.
In de week na elke vakantie mag u uw kind naar binnen brengen in de klas, dat kan dus nu in de week na de carnavalsvakantie
eindelijk wel. Om te voorkomen dat niet meteen alle gangen propvol zijn, vragen we u dit met 1 ouder tegelijk te doen en hiervoor
één of twee dagen te kiezen.

Onze ouder(kind)gesprekken staan nu online gepland. Voor sommige collega's kan dit nu ook niet anders georganiseerd worden
bv. i.v.m. quarantaines. Collega's die dit wel kunnen, zullen dit persoonlijk met u afstemmen, online blijft sowieso een optie dan.
Vanaf vrijdag de 18e hoeven kinderen en teamleden geen mondkapjes meer te dragen in de school. Vanaf 25 februari geldt dit
voor iedereen. Het mag natuurlijk wel.
Richtlijnen rondom cohortering zijn komen te vervallen, wat ons weer mogelijkheden biedt in fijne samenwerkingen.
Het verzoek om bij kinderen vanaf groep 6, 2x per week een zelftest af te nemen blijft staan. Deze blijven we dus verspreiden.
We hebben besloten om niet meer alle ouders van de groep te informeren bij een Corona besmetting. Kinderen met een
besmetting blijven thuis zoals eerder gecommuniceerd is en volgens de richtlijnen. De quarantaineregel is teruggezet naar 5 dagen,
mits je 24-uur klachtenvrij bent.
Wel willen we u vragen de Corona besmetting door te geven aan de leerkracht van uw kind, zodat we kunnen blijven monitoren.

Hoera voor Hofnar Finn !
Hoera!! Onze Finn Raaijmakers uit de groep van Carmen is verkozen tot Hofnar van jong Kuussegat
en is daar heel trots op. En wij ook!
Jeugdprins Lars d’n Urste, Adjudanten Jasper en Thijs en Hofnar Finn zijn klaar om samen met de
Raad van Elluf, Dansmariekes en Kuussebloazers er een feestje van te maken!
Carnaval kan wat hen betreft beginnen, want “Carnaval, is ’t skônste wa-t’r is!”.
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Nieuws vanuit de MR
Maandag 7 februari was er online een nieuwe samenkomst van onze MR.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
* Wat is de visie van onze school en hoe kunnen we deze aangescherpt houden? De visie van onze school is gedeeld op de website. Is deze ook voor iedereen te vinden en wat vinden onze MR-leden hiervan?
* we bespraken het procesverantwoordingsdocument: de huidige doelen en de stand van zaken

* Op welke manier wordt er geobserveerd en gerapporteerd bij de kleuters? Er zijn hierover veranderingen en keuzes door de
kleuterleerkrachten gemaakt en deze worden met de MR gedeeld.
En tenslotte de formatie; wat is de input van de MR met betrekking tot de formatie van het nieuwe schooljaar.
Wanneer u 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 dinsdag 15 maart a.s.

Superboek
Lezen is leuk. Maar voor kinderen met dyslexie is lezen vooral moeilijk. Superboek helpt je
daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of
Jumboletter voor alle leeftijden. Heb je een leesbeperking en ben je onder de 18 jaar? Dan
kun je gratis lid worden van Passend Lezen! Je krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek
(www.superboek.nl).
De collectie van Superboek bestaat uit meer dan 14.000 gesproken boeken, 3.500
brailleboeken, 900 Jumboletter-boeken en 12 tijdschriften. Ook voor de beginnende
braillelezer is er genoeg keuze! Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de
chocoladefabriek tot De waanzinnige boomhut.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders/verzorgers van kinderen die in het schooljaar 2022/2023 vier jaar
worden, verzoeken wij vriendelijk hun kind(eren) nu aan te melden bij de
basisschool van hun keuze.
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TOPklas ziet ze vliegen
Vogels is een thema waar je van alles over kunt leren en mee kunt doen: de
afgelopen weken kwam dit thema aan bod in de TOPklas; vogels in het Geerbosch,
watervogels in het Ven en voederplanken maken voor de vogels op de Uilenbrink. En
vooral dat laatste werd een succes. Het restaurant, waar voor elke tuinvogel wel wat
lekkers te vinden is, mag er zijn. Vetbollen in kokosnoten, een ware Mc-Fly-Drive-Inn
en creatieve bruggetjes van lollystokjes om de vogels de weg te wijzen naar de
pindakettingen en het vogelvoer. De hele dag vliegen de vinken, koolmezen,
pimpelmezen, merels, duiven en kauwen af en aan. Ze zijn in ons vogel-restaurant
allemaal erg welkom!
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Rapportage groepen 1-2
De afgelopen maanden hebben de collega's van de groepen 1-2 gewerkt aan een nieuw
rapport. De manier van rapporteren paste niet meer bij onze visie over het kijken naar
en het spreken over de ontwikkeling van het jonge kind.
We hebben gekozen voor een geschreven rapport met daarin de volgende onderdelen:
sociaal/emotionele ontwikkeling, speel/werkhouding, taalontwikkeling, rekenontwikkeling,
creatieve en motorische ontwikkeling. Aan het rapport voegen we ook een fotopagina toe
met 4 foto's van het kind passend bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind kan
daarbij vertellen wat het al kan. Het rapport ziet er dus anders uit dan dat u misschien al
eerder gewend was.
Eind februari vinden de rapportgesprekken met ouders plaats. Voor kinderen die korter dan 3 maanden geleden ingestroomd zijn
in groep 1 maken we een aangepast rapport. Deze ouders hebben onlangs het welbevinden van hun kind met de leerkracht
besproken.
Voor de kinderen in de instroomgroep maken we nu nog geen rapport, deze ouders worden binnenkort uitgenodigd voor
een eerste welbevindingsgesprek.

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

