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Opa en Oma Ophaalweek
Hallo allemaal,
Iedereen weet hoe leuk het is als Opa en Oma de kinderen af en toe komen ophalen! Omdat
het zo leuk is zetten we ze even in het zonnetje van 14 t/m 18 maart tijdens de Opa en Oma
Ophaalweek! Dat is toch heel leuk en anders!
We nodigen IEDEREEN uit om in die week minstens één keertje anders van school naar huis te
gaan, samen met Opa en Oma! Uiteraard dragen jullie iets van oranje die dag. Je zult zien:
alles voelt anders, op jullie Lekker Anders Dag!

We maken er een extra feestje van die week: meld je aan via onze website en laat ons weten
wanneer Opa en/of Oma erbij zijn en maak zo kans op een lekkere prijs.
Ben je nog geen Lekker Anders Dag lid, meld je dan snel
aan via meedoen op onze website.
Groeten van Het Lekker Anders Dag Team
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Steunpunt over passend onderwijs: wat vindt u belangrijk?
In onze regio wordt een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt opgericht. Vanaf deze zomer
kunt u bij dit steunpunt terecht voor begrijpelijke informatie over passend onderwijs, het aanbod
in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. De komende jaren wordt het
steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs en
eventuele knelpunten te signaleren.
Om het steunpunt zo goed mogelijk in te richten, wordt onderzocht wat de behoeften, wensen en ideeën zijn van ouders en leerlingen. Ook uw stem is daarin belangrijk! Reageren kan tot en met 14 maart via deze vragenlijst. Wilt u actief meedenken over de
ontwikkeling van het steunpunt? Dan kunt u hier uw contactgegevens achterlaten.
De oprichting van het steunpunt ligt in handen van de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs uit deze
regio (SWV PO 30 06 en SWV VO 30 06). Zij werken hiervoor samen met onderwijsprofessionals, ouders, leerlingen en partners
zoals jeugdhulp. Meer informatie vindt u hier: https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/ouder-jeugd-steunpunt/.

Even voorstellen:
Hallo Allemaal,
Ik wil mij graag even voorstellen, Ik ben Elseline en ik ga vanaf 21 maart de lessen van Sharon vervangen, omdat ze met
zwangerschapsverlof gaat. Ik werk bij Phoenix op verschillende scholen in de Meierijstad. Ik ben dansdocent dus in de lessen
gaan wij lekker bewegen, er zit natuurlijk ook een vleugje muziek en toneel in mijn lessen maar de basis is dans. Dus vanuit die
discipline gaan we starten. Ik kom op de Uilenbrink op de maandag en dinsdag. Ik verheug mij om weer op een nieuwe school
les te geven. Jullie zullen mij vast wel een keer zien of horen, want ik gebruik ook muziek in de les.
Tot snel,
Groetjes, Elseline

Gevonden voorwerpen
Ojee, de bak van gevonden voorwerpen Puilt uit !
Alle kinderen hebben gezien of ze wat herkennen van de uitgestalde gevonden
spullen op de tribunetrap...
Binnenkort gaan we afscheid nemen van de niet opgehaalde spullen.

Aardse extremen markt groep 5
Wist je dat we in groep 5 onderzoek hebben gedaan naar verschillende aardse
extremen? We hebben proefjes gedaan over een vulkaanuitbarsting en tornado's.
Ook hebben we lapbooks gemaakt, daarin staan heel veel weetjes! Zo hebben we
geleerd dat een Tsunami wel 800 km per uur gaat, op 10 en 11 december waren er
wel 32 tornado's in Amerika. We hebben het thema afgesloten met een markt in
ons buiten lokaal. Met een heerlijk zonnetje er bij, konden de ouders komen kijken
naar onze aardse extremen en informatie bladen. We vonden het erg leuk om onze werkjes aan de ouders te presenteren. We hebben super veel geleerd in dit
thema.
Groetjes,
Groep 5 L/S
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Carnaval op school!
Vrijdag gaan we lekker carnavallen op school. De tijden zijn voor alle kinderen van 09:30 tot 11:45
uur. Kinderen mogen natuurlijk verkleed naar school komen, waar een leuk programma gaat starten.
Iedereen begint en eindigt in zijn eigen lokaal. (De kinderen van de instroomgroep van Wilma mogen
op donderdag verkleed komen, ze vieren dan carnaval in hun groep, zij zijn op vrijdag gewoon vrij.)
Fruit hoeft niet mee. We zorgen voor een hapje en een drankje.
Serpentine vinden we leuk, confetti, spuitbussen en nepwapens mogen thuisblijven.

Maar...één dagje vond de leerlingenraad niet genoeg dus... let op:
WOENSDAG 23 FEBRUARI KUUSSEGATDAG!
Kom feestelijk naar school in de kleuren van Kuussegat: zwart en/of wit en/of rood en/of koeienprint.

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