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kalender

Verkeerssituatie rondom school
We willen u aandacht vragen voor het volgende, omtrent de verkeerssituatie rondom
school:

•
11 oktober schoolreis 7/8

Op woensdag is het na schooltijd druk op de Kiss & Ride, kom alleen met de auto als
dit nodig is.

12 oktober schoolreis 3/4

•

15 oktober schoolreis 5/6

Wanneer de Kiss & Ride gesloten is omdat deze vol is, rijdt dan a.u.b. niet in de
tegenstelde richting toch de parkeerplaats op, deze is dan ook vol.
Zeer regelmatig horen we dat geparkeerde fietsen van wachtende ouders de stoep
blokkeren, voetgangers moeten op deze plekken het fietspad op. Fijn als er op gelet kan
worden dat er voor voetgangers nog plaats is op het voetpad.

En er gaan al veel dingen goed natuurlijk! Zo komen we steeds dichterbij waar we zijn
moeten. Bedankt voor uw medewerking.

Kinderpostzegels
o.a.
in dit
nummer:
1
2
3
4
5

De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7 en 8 hun best gedaan om zo veel
mogelijk te verkopen voor het goede doel ‘Kwetsbare jongeren’. Naast de kinderpostzegels
en wenskaarten kun je tegenwoordig ook pleisters en theepakketten kopen. We geven de
verkopers uit 7 en 8 een groot compliment voor hun bijdrage aan deze zinvolle actie. Het is
mooi om te zien dat kinderen beseffen
dat niet iedereen het zo goed heeft en
dat je daar dan iets voor kan doen.
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Studiedag ’Zin in lezen’
Afgelopen maandag, 4 oktober, hebben we een inspirerende studiedag
gehad. Het thema van deze dag: 'Zin in Lezen'. In de middag zijn we
samen met Suze en Juul (Tweemonds) praktisch aan de slag gegaan. We
hebben mooie plannen om de leesmotivatie van de kinderen te gaan
verhogen. Wat leuk om te zien dat het vandaag meteen al in praktijk
werd gebracht!

Studenten stellen zich voor:
Mijn naam is Anouk Gerrits, ik ben 22 jaar oud en woon in Veghel. Ik loop stage in groep 8
bij Ilse in de klas, hier zal ik blijven tot de voorjaarsvakantie. Ik ben elke maandag en dinsdag aanwezig in de klas en soms een hele week.
Ik ben tweedejaars student op de Pabo in Veghel. Naast mijn studie vind ik het leuk om
bezig te zijn met koken en sporten. Daarnaast werk ik nog op een kantoor. De eerste weken in groep 8 waren erg leuk en heb ik de kinderen al een beetje leren kennen. Ik kijk er
naar uit de groep nog beter te leren kennen en leuke lessen te kunnen geven in deze klas.

Hoi ouders van de Uilenbrink,
Mijn naam is Lena Bagias, ik ben 18 jaar en woon in Veghel.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven. Ik zit in mijn
derde en laatste jaar.
Dit jaar loop ik stage bij Tanja en Mirelle in groep 1.
Ik vind het heel leuk om te lezen, te bakken en om gezellig te kletsen.
Ik heb super veel zin in dit schooljaar!
Jullie zullen me vast zien op het schoolplein,
Dus tot snel!
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SAAM-Studiedag
Op 5 oktober, de dag van de leerkracht, waren we met het team op de Noordkade voor een SAAM-studiedag met als thema:
"Samen verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen." Met deze wijze mensen kwamen we de ochtend goed door:

•

dr. Marlies Honingh universitair hoofddocent Bestuurskunde

•

dr. Karin Heij zelfstandig toetsexpert

Prof. dr. Eddie Denissen bijzonder hoogleraar Sociaal culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen

In de middag hadden we alle ruimte om met de gekregen informatie van gedachten te wisselen, genoeg stof tot nadenken! En genoeg collega's om mee te sparren!
Het was een fijne dag!
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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.

Traktaties

Corona

Voor scholen ligt er niet meer het advies alleen verpakte traktaties goed te vinden.
Dus dan hoeft dat, wat ons betreft, ook niet meer.
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Woensdag hebben we de Kinderboekenweek 2021
geopend. Het slechte weer zorgde ervoor dat we de
activiteit naar binnen moesten verplaatsen, maar dat
ging toch prima. Alle leerlingen gingen op zoek naar de
beroepen die uitgebeeld werden om letters te
verzamelen: wat een pret! De aftrap is geweest, maar er
staat nog meer leuks op het programma!

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