11 november 2021
Jaargang 14 nummer 9

kalender

CADEAUTJES
voor in de klas & op de leerpleinen
Om zowel de klassen als de leerpleinen in de Sinterklaassfeer te
brengen, willen we aan alle leerlingen vragen om aanstaande
maandag (15 november) een ingepakt “nepcadeautje” mee te
nemen naar school.
De voorgaande schooljaren zorgde dit voor een enorme leuke,
gezellige en knusse sfeer in de school. Het doel is om dat ook weer
in het nieuwe schoolgebouw voor elkaar te krijgen. Alvast bedankt
voor jullie medewerking!
Dus pak een doos(je) in en neem het mee naar school.
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Cadeautjes
Voor ouders door ouders
Parkeren
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Van ouders voor ouders over verkeersgedrag
“Veiligheid voor onze kinderen.... denk aan uw parkeergedrag!
Het parkeer gedrag van sommige ouders laat nog te wensen over en gaat ten
kostte van de veiligheid van de kinderen. Voor de zoveelste keer wordt er
gevraagd of u wilt denken aan die veiligheid en alleen te parkeren daar waar
mag en zoals t hoort maar dat laatste schijnt erg lastig te zijn voor sommige
ouders. Zoals parkeren op een plek waar duidelijk borden staan dat je er niet
mag parkeren tussen 08.00-16.00uur!!!! En op die plek zet men de auto
gewoon neer, zelfs half op het trottoir zodat laatst kinderen over de weg
moesten... dit gedrag kan echt niet! En is zeker niet veilig voor de kinderen, die
route is dagelijks druk met schoolgaande kinderen.. zeker met regenachtig
weer gedragen bepaalde ouders zich echt absurd in t parkeergedrag rondom en bij school!
We hopen dat u echt aan de veiligheid van de schoolgaande kinderen gaat denken en uw auto fatsoenlijk parkeert daar waar
toegestaan en zoals t hoort! Kom op tijd! liefst met fiets of lopend en anders denk alstublieft aan de veiligheid van de kinderen!”
Een betrokken en bezorgde ouder.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR PERSONEEL OP DE UILENBRINK
Ben jij een enthousiaste schoonmaaktopper of ken jij iemand, buurvrouw of -man,
familie, nicht, neef, of kennis die op zoek is naar leuk werk in de schoonmaak, laat
het ons weten. We hebben diverse vacatures op verschillende locaties, waaronder
ook op jullie school de Uilenbrink.
Werktijden zijn in overleg maar altijd na schooltijd, alle schooldagen. Voor de BSO
zullen de werktijden na 18:30 uur zijn.
Vindt u een schone frisse school net zo belangrijk als wij ? Heeft u ervaring in de
schoonmaak, of wilt u juist opgeleid worden in de schoonmaak en werken in een
leuk team op een prachtige locatie?
Bel voor meer informatie met 0412-636858 of stuur een email naar
info@vosschoonmaak.nl.

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

