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Informatie Ypse Preventie
Soms gebeuren er dingen thuis die voor een kind moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan.
Bijvoorbeeld door een ouder, broer of zus met psychische klachten, verslaving, lichamelijke
ziekte of andere dingen die spanningen thuis veroorzaken. Ook al merk je misschien niks
aan je kind, kan hij of zij hier wel last van hebben of hier later last van krijgen. Kinderen
hebben een enorme antenne om signalen op te pikken en voelen gelijk dat er iets aan de
hand is. Juist door er niet over te praten, zijn kinderen geneigd om van alles te fantaseren.
Om beter met de situatie en eigen gevoelens om te leren gaan, biedt Ypse Preventie verschillende trainingen aan. Deze trainingen zijn er voor alle leeftijdsgroepen vanaf 4 jaar en
ook voor ouders zelf.
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat er preventieve hulp is kinderen en hun ouders, steunen zij dit aanbod. Een doorverwijzing is niet nodig en deelname is kosteloos.
Wil je meer informatie of aanmelden?
Neem dan contact op met Mirthe, preventiemedewerker bij Ypse.
www.ypse.nl
m.van.doorne@ypse.nl
06-83545149
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Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl
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Ouderbetrokkenheid
Wat vinden we het fijn om ouders weer in de school te zien!
Deze week vonden de bonte avonden van de groepen 1 en 2 plaats. Een goed gevulde tribune met ouders en broers en zussen om
samen te genieten van de optredens van onze jongste kinderen. Voor deze kinderen de allereerste keer een optreden voor ouders
in de school. Heel fijn dat dit weer kan na de afgelopen 2 jaar en dat we nu ons mooie podium en tribunetrap kunnen gebruiken
waar het voor bedoeld is!
De afgelopen periode hebben we ouders zo veel mogelijk weer live op school gesproken voor welbevindings-, rapportage en
adviesgesprekken. We horen van ouders dat ze het heel erg fijn en waardevol vinden om leerkrachten te zien en spreken over de
ontwikkeling van hun kind(eren). Het contact met leerkrachten werd gemist in de Corona periode. Ook geven ouders aan het fijn
te vinden een kijkje te kunnen nemen in de klas en te zien waar hun kind iedere dag naar toe gaat.
Ouders waarvan kinderen het afgelopen jaar zijn ingestroomd op de Uilenbrink zijn uitgenodigd voor een gesprek met het MT.
Deze ouders gaven aan dat een heel mooi initiatief te vinden. Over het algemeen zijn ze erg tevreden over de start op school.
Ouders van de jongste starters hebben het gemist om mee naar binnen te kunnen lopen. Met deze ouders is nagedacht over hoe
we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten nu het weer kan.
We zijn voornemens (zoals gebruikelijk) om aan het einde van het schooljaar ook de ouders van de schoolverlaters uit te nodigen
om samen met ons terug te blikken op de basisschooltijd.
We bieden ouders na iedere schoolvakantie de gelegenheid om 's morgens met hun kind mee naar binnen te lopen. Na de
carnavalsvakantie kon ook dit weer. Daar is door een aantal ouders gebruik van gemaakt. Zij zijn blij weer meer betrokken te zijn
bij school.
Ouders zijn ook weer gevraagd voor hulp bij verschillende activiteiten. Voorbeelden: hulp bij "koken" groepen 4, hulp bij het lezen
en bij handvaardigheid. We zien en horen kinderen enthousiast vertellen dat papa of zelfs ook oma komt helpen. Ook van ouders
horen we dat ze het fijn vinden dat dit weer kan.
De groepen 3 t/m 5 bereiden op dit moment hun bonte avonden voor. We kijken er naar uit de ouders in de school op de
tribunetrap te ontvangen!
Na schooltijd mogen ouders altijd even binnenlopen voor contact met de leerkracht of een kijkje in de klas. Loop gerust binnen!

Jaargang 14 - nummer 26

Pagina 6

We willen met jullie delen dat er een leuke actie loopt bij Growingpaper een bedrijf in
Schijndel wat groeipapier maakt. Als je de klas aanmeldt kun je daar gratis groeipapier
ophalen, dat is papier waar zaadjes in zitten wat je dus kan planten. De opa van Seth en
Vive werkt daar en moest het van hem met jullie delen. Zegt het voort op school! Het is,
vind ik, zo’n leuk initiatief!!

Shake and Make Music
Op vrijdag 13 mei vormen alle kinderen van de Uilenbrink een groot schoolpleinorkest. Daarvoor
gaan we op school samen muziekshakers maken.
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!
Wat zal het straks goed gaan klinken, daar op dat plein!!

Oud-leerling in actie
Wat zijn we trots op onze oud-leerling Justin! Door zijn opvallend goede actie voor de stichting tegen borstkanker, werd hij afgelopen week zelfs uitgenodigd voor het benefitgala van de Breast Care Foundation. Te midden van vele BN-ers kon hij daar vol trots
bekend maken dat hij met de verkoop van zelfgemaakte sleutelhangers en oorbellen maar liefst bijna 1000 euro heeft opgehaald.
SUPER gedaan, Justin!!!!

