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kalender

Lekker anders dag
Morgenochtend, vlak voor schooltijd (vanaf 08:15u), vieren we een klein feestje op
het schoolplein met Lekker Anders Dag. Met muziek, een kopje koffie (of thee) voor
de ouders en een gaaf programma maken we er een speciaal begin van de dag
van. Zien we jullie morgen? De oranje loper is al uitgerold! We zijn erg benieuwd hoe
jullie morgen Lekker Anders naar school komen.

11 oktober schoolreis 7/8
12 oktober schoolreis 3/4

Je opgeven voor Lekker Anders Dag is gratis en kan op elk moment dat jullie dat willen! Ga naar www.lekkerandersdag.nl en meld je aan.
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Groepen 7 en 8 naar de Efteling
Maandag gingen de groepen 7 en 8 naar de Efteling! Wat een feest!!! Vooral
voor de kinderen die er nog nooit geweest waren of die überhaupt nog nooit
eerder in een pretpark waren. De meesters en juffen hebben daar enorm van
genoten! Al waren ze hier en daar ook wat groen/wit onder de ogen van alle
gezellige apparaten.
Een dag om nooit te vergeten!!

Clear for takeoff
Afgelopen dinsdag 12 oktober heb ik een
presentatie gegeven aan de groepen 7 en 8
van OBS De Uilenbrink. Hierbij ging het om het
beroep “Jachtvlieger bij de Koninklijke
Luchtmacht" ofwel F16 piloot. Het viel mij op
hoe geïnteresseerd de leerlingen waren, hoe
aandachtig ze luisterden en met hoeveel
vragen de leerlingen kwamen. Door de vele
vragen werd er diepgang bereikt tijdens de
presentaties en hebben we de geplande tijd
meer dan benut. Ik vond dit een opvallend en
fantastisch aspect van deze dag.
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Worden wat je wil
BEROEP-presentaties op OBS De Uilenbrink tijdens de Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek is er in alle groepen op
verschillende manieren extra aandacht besteed aan
lezen. Zo hebben kinderen zelf mogen bepalen naar
welk genre boek ze willen luisteren, hebben we oudere kinderen voor zien lezen aan jonge kinderen en zijn
er groepoverstijgend zelf verhalen geschreven die
men aan elkaar gaat voorlezen.
Maar alle groepen
hebben ook mogen genieten van een aantal presentaties waarin
beroepen werden gepresenteerd. Zo hebben VANDERLANDE,
een fysiotherapeut, de brandweer, de
landmacht, een F16-piloot, een piloot
van Transavia, een kok en een hoofdconducteur van de NS allemaal bij ons
op het podium gestaan.
We willen deze mensen allemaal bedanken voor hun bijdrage maar vooral
voor hun passie waarmee ze dit gedaan
hebben. Het was een groot succes!
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Even voorstellen:
Mijn naam is Carsten Janss, ik ben 18 jaar en ik woon in Veghel. Dit jaar sta ik vol trots als stagiaire op
de Uilenbrink in Groep 7, bij meester Mechiel en juffrouw Aniek. Ik houd van sporten, waaronder
heel veel atletiektrainingen, maar ook fietsen en skeeleren. Verder houd ik van kunst en zou ik mezelf omschrijven als een creatief persoon.

Controle hoofdluis
We vragen u om uw kind thuis regelmatig te controleren op hoofluis. Mocht u hoofdluis
ontdekken dan vragen we het door te geven aan de groepsleerkracht. Deze zal de ouders van de
groep op de hoogte stellen dan. Voor meer informatie over hoe hoofdluis ontdekken,
controleren en te behandelen kunt u terecht op de site van het rivm.nl. Toch nog vragen? Neem
contact met de groepsleerkracht of Ellen (groep 3)

Groepen 3 en 4 aapjes kijken
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 3 en 4 op schoolreis geweest naar Dierenrijk in
Nuenen. We hadden er heel veel zin in. En we hebben het ook fijn gehad! Veel
gewandeld, apen gezien, leeuwen, een vogelspin, en nog veel meer. Regen hebben
we ook gezien en gevoeld, maar we hebben gelukkig veel meer plezier gehad!
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Save the date !
Als kick-off voor dit schooljaar maken we er met Lekker Anders Dag vrijdag 15
oktober, vlak voor de schooldag begint, vanaf 08:15 uur, samen een feestje van op
en rond het schoolplein. Met muziek, versiering en een echte Barista, die zorgt voor
een gratis kopje koffie (of thee) voor de ouders. Uiteraard corona-proof!
We nodigen iedereen uit om die dag ‘lekker anders’ in iets Oranje te komen. Wij
zorgen voor een heuse Oranje Loper, zorgen jullie dan voor een oranje strikje,
hoedje, rugzakje of wat jullie maar willen? Dan wordt het meteen een extra bijzondere tocht, zo samen
naar school! Alle leerkrachten zijn op het plein om de kinderen van hun groep te ontvangen. We vragen
ouders de groepen de ruimte te geven op het plein en op gepaste afstand deze kick-off bij te wonen.
Op Lekker Anders Dag is samen naar school gaan éxtra leuk!
Daarom hebben zich ook bij ons op school intussen al heel veel gezinnen aangemeld voor dit bijzondere
initiatief. Want op jouw Lekker Anders Dag gun je jezelf en elkaar net wat extra tijd en aandacht, samen op
weg naar school. Heel simpel, door die dagelijkse tocht af en toe ánders te maken. En dat gaat vaak om
kleine dingetjes…

‘Hinkelen, haasje over of hele stukken achterstevoren lopen’ – Jade (6 jaar)

‘Onderweg dingen tellen… zoals auto’s of lantaarnpalen’ – Tim (8 jaar)
Je ziet, iedereen geeft er al gauw ‘n eigen draai aan… zeg ’t maar: wat maakt zo’n gewone dag jullie
Lekker Anders Dag?
Je opgeven voor Lekker Anders Dag is gratis en kan op elk moment dat jullie dat
willen!
Ga naar www.lekkerandersdag.nl en meld je aan.
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De Bunders 5 Veghel

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