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September
03-09:
10-09:
17-09:
22-09:
23-09:
24-09:
30-09:
30-09:

Start Zwemproject groep 5 en 6
Zwemproject groep5 en 6
Zwemproject groep 5 en 6
Panelavond
Kinderpostzegels verkoop
Kijkles zwemproject groep 5 en 6
Start Kinderboekenweek
Margedag

Oktober
08-10: Inloopouderavond (gaat niet door i.v.m 1,5 meter
regel)
09-10: Voorleeswedstrijd
12-10 t/m16-10: Herfstvakantie
19-10: Margedag
20-10: Voorstelling de klinker groep 2
29-10: Informatieavond groep 8

Panelavond 22 september (PSZ, UB)
Afgelopen 25 augustus hebben we onze eerste
panelavond van dit schooljaar gehouden. We kunnen
terugkijken op een zeer gezellige en vruchtbare avond.
De visie op ouderbetrokkenheid is gemaakt met behulp
van de kernwaarden van de ouders. De komende
panelavond gaan we o.a. kijken naar: verbeterpunten
en welke zaken we moeten behouden? Wilt u
deelnemen aan deze panelavond dan kunt u zich
opgeven bij i.kuiper@sooog.nl. Wilt u daarbij
vermelden in welke groep uw zoon of dochter zit?
Zodra u zich heeft opgegeven ontvangt u een
bevestiging.

Oud papier (PSZ, UB)

Parkeren bij school (UB)
In verband met onveilige situaties, willen we de ouders
van de school vragen om de auto niet te parkeren in
het gras aan de F.J.J. Dreweslaan, maar in de
Julianastraat of de Schoolstraat. Alvast bedankt voor
uw medewerking.

Luizencontrole (PSZ, UB)
Maandag 17 augustus mochten de
kinderen eindelijk weer
gecontroleerd worden. De school
lijkt luisvrij. Lijkt........., want de
moeders mochten de kinderen met lang haar niet
samen controleren. De vraag aan u is om de kinderen
met lang haar zelf ook af en toe te controleren.

KiVa nieuws (PSZ,UB)
De informatieavond over KiVa op
maandag 14 september gaat helaas niet
door. We kunnen de 1,5 meter afstand
niet waarborgen voor alle ouders en
teamleden. We verschuiven de avond naar het
voorjaar en wel op 20 april 2021.

Woensdag 19 augustus
hebben de heren Sebens en
Heshmed gelopen. Bedankt
voor jullie inzet! Woensdag
23 september zijn Rik Zijl en
Danny Rob aan de beurt om oud papier te lopen. We
zijn nog altijd op zoek naar extra lopers. Opgeven kan
bij Iris Kuiper. i.kuiper@sooog.nl
Rapporten (UB)
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind deze of
volgende week het rapport mee te geven.

De volgende controle is 19 oktober. Het is de bedoeling
dat alle leerlingen ZONDER (oude ) GEL / WAX / LAK
OP SCHOOL komen! Dit helpt ons om goed te kunnen
controleren !
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de controles
of het LOT ?? Wij horen dit graag.
Stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht of de
directie, zij schakelen het LOT dan in.

KiVa nieuws in de groepen
Dit is het eerste KiVa-nieuws van dit
schooljaar! Vanaf het schooljaar
2014/2015 werken we op de Uilenburcht
met het KiVa-programma. KiVa is het Finse
woord voor leuk of fijn Wij hebben hiervoor gekozen
omdat we ervoor willen zorgen dat de school een fijne
school is voor ieder kind. Met KiVa werken wij aan een
veilig sociaal klimaat op school. Wekelijks geven we
een KiVa les in alle groepen. Elke thema duurt 4 weken.
In de onderbouw zijn we begonnen met thema 1.
Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep
met een nieuwe juf of meester. In het thema ‘Wie zijn
wij?’ richten we ons op het bevorderen van een
groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een
groep! In dit thema doen we verschillende KiVaspelletjes en -oefeningen om dit gevoel te versterken.
De eerste KiVa regel die bij thema 1 hoort is: “We
willen samen een groep zijn, want dat is fijn”.
In de bovenbouw richten we ons in thema 1 op de
onderlinge relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft
recht op respect, maar ook de plicht om anderen met
respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere
groep. De eerste KiVa regel die bij dit thema past is:
“We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen
met respect.
In week 38 starten we met thema 2. Tot aan de
herfstvakantie werken we in de onderbouw over
‘Gevoelens’ . Wat zijn gevoelens (emoties)? Iedereen
heeft de basisemoties wel eens ervaren, maar het
begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog
lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en
oefeningen gaan we hieraan werken. Uiteindelijk leren
ze gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen
De tweede Kiva regel die we hierbij leren is: “Boos,
verdrietig, blij: houd rekening met mij”.
In week 38 starten we ook in de bovenbouw met
thema 2. Tot aan de herfstvakantie werken we aan het
thema ‘In de groep’ en leren we uw kinderen dat
iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen. In
de ene groep voel je je fijn en in de andere misschien
niet. Soms gedraag je je in een groep anders dan je
eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel
van verschillende oefeningen ervaren de kinderen hoe
groepsdruk werkt. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de verschillende rollen in een groep.
Welke rol vervul jij? Waaraan merk je dat?

De tweede Kiva regel die we hierbij leren is: “We
maken er samen een fijne groep van”.

Margedag (PSZ, UB)
Woensdag 30 september zijn de kinderen van de
school vrij. De juffen van de
school en PSZ hebben dan
een studiedag over de
Growth Mindset. Mindset is
het Engelse woord voor
‘overtuiging’. Het staat
voor de manier waarop
kinderen (van 0-99 jaar!)
denken over hun intelligentie en
kwaliteiten. Al enkele tientallen jaren geleden legde
Carol Dweck de basis voor haar mindsettheorie. Zij
onderscheidt de vaste (fixed) en de groei (growth)
mindset. Mensen die voornamelijk denken vanuit een
vaste mindset, geloven dat hun persoonlijke
eigenschappen vaststaan. Mensen die vooral denken
vanuit een groeimindset geloven daarentegen dat ze
zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en
ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je
kunt steeds blijven groeien door hard te werken en
ervaring op te doen. Met de uitkomsten van de
onderzoeken van Dweck als basis, helpt Platform
Mindset ons om een groeimindset te ontwikkelen bij
onszelf en de kinderen waarmee we werken.
BSO in Finsterwolde (UB)
Heeft u na schooltijd opvang voor uw kind
nodig dat kan bij BSO De Flamingo’s in
Finsterwolde op OBS De Bouwsteen. De
opvang is voor kinderen vanaf vier jaar. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
KiWi. Telefonisch te bereiken op 0597- 431844 of per
mail kiwi@kinderopvangwinschoten.nl
Rekening schoolfonds
Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar vrijwel
elke school vraagt een ouderbijdrage voor het
schoolfonds. Dit is een vrijwillige maar niet
vrijblijvende bijdrage, die wordt beheerd door de
Ouderraad van de school. Deze ouderbijdrage is
bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt,
maar die toch belangrijk voor de kinderen zijn. In deze
link meer informatie over de ouderbijdrage.
https://www.obsbeerta.nl/ouders/ouderbijdrage/
U zult in de week van 1 oktober uw nota ontvangen.
Mocht betaling een probleem zijn dan kunt u wellicht
een beroep doen op Stichting Leergeld. Onze
vraagbaak helpt u daar graag bij. Zij is iedere
maandagochtend tot 11.00 uur aanwezig op de
Uilenburcht. Voor verdere vragen kunt u contact
opnemen met Iris Kuiper. i.kuiper@sooog.nl

BRRRRR koud in de klas.......
In verband met de coronamaatregelen moeten we in
de school goed ventileren. Dat houdt in dat we
lesgeven met de deuren en ramen open. Soms is het
hierdoor wat fris in de klas. U zou uw kind een vest(je)
of trui extra kunnen meegeven.
Rabobank Clubkas Campagne.
De Rabobank stelt dit jaar € 100.000,- beschikbaar voor
de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens deze
campagne mogen leden van Rabobank Zuid en Oost
Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De
stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer
stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht
worden, des te meer geld deze vereniging of stichting
krijgt. Ook STICHTING UIL doet mee. Leden van
Rabobank Zuid en Oost Groningen mogen van 5
oktober hun stem uitbrengen op hun favoriete
club(s).
U kunt dus op ons stemmen. Het geld dat we
verzamelen besteden we aan nieuwe speeltoestellen
voor op het plein.
De leden van de Rabobank ontvangen begin februari
2019 een stemkaart. Tussen 9 februari en 28 februari
brengen zij via deze website hun stem uit op de
deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid krijgt
5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per
vereniging of stichting uitbrengen. Hoe meer stemmen
een vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de
Rabo Clubkas.
Dus bent u lid van de Rabobank of kent u iemand die
lid is van de Rabobank, Stem op Stichting Uil!!

