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Tuintje in mijn hart...
Een mooi gebouwde nieuwe school verdient ook een mooie omgeving. We
merken dat het groen op het schoolplein om de school heen onderhoud nodig
heeft. We hadden een goed voornemen om dit samen met de kinderen aan te
pakken. Ook om ze leren , ‘jouw school, zorg ervoor’. Het was een fantastisch
plan: per groep een deel van het plein om te onderhouden. Alleen… de praktijk
blijkt weerbarstiger.
Dus, hier komt onze vraag: wie zou ons willen helpen met het onderhoud van
ons groen? Onkruid plukken, de perkjes bij de bomen onkruidvrij maken, het pad
naast het fietspad bij het hekwerk onkruidvrij maken, etc?

Zou je willen helpen, al is het maar om een bijdrage in de tuin te leveren of om
mee te denken hoe we dit kunnen organiseren? We zien uw reactie graag
tegemoet: directie.obsdeuilenbrink@saamscholen.nl
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De vaart vertelt...
Tijdens het project "Zuid-Willemsvaart 200 jaar" mochten de kinderen van de TOPKlas hun ervaringen in een lege container roepen. Wat klonk dat, zeg! Stadsdichter Rick Terwindt maakte er dit schitterende gedicht van, dat ook te bewonderen is in de bibliotheek. Trots op onze toppers!
( @meierijstadsdichter @bibliotheekmeierijstad @cultuurkade)
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Het Dode-hoek-project
De groepen 7 hebben les gehad over het gevaar van de dode hoeken van een
vrachtwagen. Iedereen weet nu waar die dode hoeken zijn en waar je op moet
letten als je in de buurt van een vrachtwagen bent.
Het begon allemaal op 3 juni, er kwam een vrachtwagenchauffeur naar onze
school. Nu denk je misschien:´ Pppffhh een vrachtwagenchauffeur lijkt me
maar saai.´ Maar nee dat was het niet, aan het begin begonnen we met een
quiz over het beroep van een vrachtwagenchauffeur en vragen over het
verkeer en vooral de dode hoeken. Dat was super leuk, want we gingen met de
hele klas kijken naar het digibord en dan kwamen daar de vragen op te staan
en dan moesten wij het goede antwoord op ons blaadje aankruisen. Toen
hebben we veel geleerd over het beroep van een vrachtwagenchauffeur en
over het verkeer en natuurlijk over de dode hoeken. Daarna ging Mechiel ons
in drie groepjes verdelen, zodat we om de beurt naar buiten konden
om................zelf in de vrachtwagen te mogen zitten!!! Om in de vrachtwagen
te mogen zitten was echt SUPER COOL, er stonden 6 pionnen voor de
vrachtwagen en 4 achter de vrachtwagen, zodat het groepje dat na jou komt
bij die pionnen kan gaan staan, want dan kunnen we goed zien wat nou eigenlijk de dode hoeken van een vrachtwagen zijn. Dat
was echt SUPER TOF om te doen maar vooral heel leerzaam, dus zo hebben ze ons iets geleerd op een leuke manier!
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Lekker Anders Dag
Beste Lekker Anders Dag-fan,
De zomervakantie is al in zicht!
Extra reden om je dagelijkse tocht naar school nog net even bijzonder te maken.
Daarom nodigen wij IEDEREEN uit om mee te doen aan de Oranje=Lekker Anders Dag Week van 20 t/m 24
juni!
Wij roepen alle gezinnen op om die week minstens één Lekker Anders Dag in te plannen. Je bepaalt helemaal zelf: welke dag wordt ’t voor jou en je kind(eren)? En hoe maken jullie ‘m bijzonder? We zijn benieuwd!
Kijk op onze website voor inspiratie!
Ga jij de uitdaging aan? Meld je dan nu aan via hier of via onze website www.lekkerandersdag.nl voor de
Oranje = Lekker Anders Dag Week!
Leuk, af en toe Lekker Anders naar school!
Maar: waarom doen we dat ook alweer?
Af en toe lekker anders: doorbreek je sleur en hou ‘t bijzonder
Gun julliezelf daarmee net dat beetje extra tijd en aandacht
En je zult zien: jullie komen nog veel relaxter op school aan ook!
Bovendien: zo werk je meteen mee aan prettig verkeer, voor ons allemaal
Lekker Anders Dag = wel zo veilig + lekker sociaal!

Ouder (kind) gesprekken
De ouder(kind)gesprekken komen er weer aan. Dus dat betekent dat de rapporten weer mee naar school
kunnen. Vanaf maandag 27 juni 19:00uur kunt u inschrijven op de opengezette tijden.
Superfijn om weer helemaal live te kunnen!

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

