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Vertrouwenspersonen op De Uilenbrink
kalender

Binnen iedere school van SAAM zijn interne vertrouwenspersonen werkzaam. Op De Uilenbrink zijn dit Ingrid Martens (sinds vorig schooljaar) en Marian van Mierlo. Bij klachten over
ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze vertrouwenspersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen.
Aanstaande maandag zullen Ingrid en Marian een rondje maken langs de groepen 4 t/m 8
om zich voor te stellen als vertrouwenspersoon en te vertellen wat een vertrouwenspersoon voor kinderen kan betekenen.
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Vertrouwenspersonen op de
Uilenbrink
Apeleuke Sportdag
TOPKlas uitgebroed

VOS zoekt personeel

Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl
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Aan alle kinderen van groep 1 t/m 8!
De meivakantie komt eraan en dat betekent dat het weer tijd is voor een apeleuke Monkey Moves sportdag! Doe jij ook mee op 26
april of 6 mei? Je bent de hele dag samen met een groepje kinderen en een begeleider aan het sporten en spelen. Wil je graag bij
iemand in het groepje zitten? Dat kan!
Je leert tijdens een sportdag verschillende sporten kennen, je ontdekt jouw talenten in het klim- en klauterparcours en je speelt
leuke bosspellen. Uiteraard genieten we tussendoor van de gezellige muziek die opstaat en van de pauzes die we samen houden.
Wij zorgen voor het drinken en fruit. Je mag zelf je lunchpakketje meenemen voor tussen de middag.
De Monkey Moves sportdagen organiseren wij bij Tennis en Padel de Krekel in Mariaheide. We beginnen om 09.00u en eindigen
om 16.00u.
Kijk voor meer informatie op onze website of koop hier je tickets.
Zien we jou ook?
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Wat is de TOPKlas aan het uitbroeden?
We zouden het zo leuk vinden om in de TOPKlas een heuse
broedmachine te hebben, zodat de kinderen het proces kunnen volgen
van de ontwikkeling van bevruchte eieren en het uitkomen van
kuikens. Is er iemand die ons daaraan kan helpen??
Graag een mailtje naar jorinevanmarrewijk@saamscholen.nl

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

