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Mei 
28-05:                 Schoolreis groep 3,4,5,6 

28-05:                 Kinderboerderij groep 1 en 2 

30-05/31-05:     Hemelvaart, kinderen vrij 

Juni 
04-06: Koffie/thee middag 

05-06: Praktisch fietsexamen groep 7 en 8 

06-06: Bezoek Klinker Pieter Roelf jeugd concert groep 7 en 8 

10-06: Pinksteren, kinderen vrij  

11-06: Luizencontrole 

18-06: Schoolfoto 

19-06: Margedag, kinderen vrij 

25-06: Verrassingsdag georganiseerd door groep 8 

27-06: Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

Luizencontrole   
De eerstvolgende controle is 
dinsdag 11 juni. We controleren 
deze keer in de ochtend groep 5/6 
en 7/8 en in de middag de groepen 

1,2, 3 en 4. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen zonder gel en/of lak op school komen. 
 
Overblijf 
Het is ons helaas nog niet gelukt om de groep op 
dinsdag en donderdag te splitsen. Op deze dagen is de 
groep namelijk vaak erg groot. Mocht u willen helpen 
bij de overblijf dan kunt u contact opnemen met Iris 
Kuiper. i.kuiper@sooog.nl 
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 1 hebben Jeffrey Bijl en Lynn Winters een 
stoeltje gekregen. We wensen hun een hele fijne tijd 
bij ons op school!  
 
Schoolreizen 

De kleuters en groep 7 en 8 hebben hun schoolreis al 

achter de rug. De groepen hebben, zoals u heeft 

kunnen lezen in het ouderportaal, genoten van hun 

reis. De groepen 3 t/m 6 hebben de reis nog te gaan. 

Zij gaan 28 mei op reis.  

                                             
Schoolfruit 
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn verplichte 

fruitdagen. Het is dan ook echt de bedoeling dat we 

ALLEMAAL fruit of groente eten. Deze week hebben we 

de laatste keer fruit van het EU-schoolfruitproject 

gekregen. Na de vakantie gaan we door 

met de fruitdagen. Dus op maandag, 

woensdag en vrijdag, blijven of gaan de koekjes, 

crackers etc. terug in de tas.   

Oud papier                                                                           

22 mei hebben de heer Sebens en mevrouw Bosker 

papier opgehaald. Waarvoor dank! 26 juni lopen de 

heren Takens en Arends. Noteer het alvast in de 

agenda. Alvast onze hartelijke dank. 

 
 
Voorschoolse opvang 
Wist u dat de school in samenwerking met de 
peuterspeelzaal voorschoolse opvang aanbiedt. Voor 
informatie over de kosten en mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met juf Fenneke en juf Diana van de 
peuterspeelzaal. Email: 
speulhoeske@stichtingpeuterwerk.nl 
 
Vragenlijst ouderapp 
We hebben ongeveer 50% van de vragenlijsten 
teruggekregen. Bedankt voor het invullen van de 
vragenlijst. De komende weken zullen we de enquêtes 
analyseren en deze zo spoedig mogelijk met u delen. 
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Puk festival 

Het loopt weer naar het einde van het schooljaar. 

Natuurlijk maken we er weer een feestje van. Volgende 

week krijgen de leerlingen de aankondiging mee om 

zich op te geven voor de voorrondes. De opgaves 

kunnen dan weer genoteerd worden op de lijsten bij 

de groepen. We hopen op een grote deelname, zodat 

we ook van de voorrondes een feestje kunnen maken. 

 

KIVA nieuws  

 

Wat gaan we deze maand doen in de onderbouw 

1t/m 4?   

We starten met thema 9, het één na 

laatste thema. Inmiddels zijn de 

vragenlijsten over pesten en veiligheid 

afgenomen in groep 2, 3 en 4 en gaan 

we nu de uitkomst bekijken en indien nodig wordt er 

actie ondernomen. 

 

Wat gaan we deze maand doen in de bovenbouw 5 

t/m 8?   

We starten met thema 9, het één na laatste thema. 

Inmiddels zijn de vragenlijsten over pesten en 

veiligheid afgenomen worden in groep 5 t/m 8 en gaan 

we nu de uitkomst bekijken en indien nodig wordt er 

actie ondernomen. 

 

Wat gaan we doen in thema 9: Als je slachtoffer bent 

van vervelend gedrag kun je daar op verschillende 

manieren mee omgaan. Als je op een ‘verkeerde’ 

manier reageert, lokt dit alleen maar meer vervelend 

gedrag uit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 

iemand heel agressief wordt. Daarom gaan we in dit 

thema kijken naar manieren waarop uw kinderen het 

beste kunnen reageren op vervelend gedrag en naar 

wie ze toekunnen als er wordt gepest. Door middel van 

oefeningen ontwikkelingen ze hun assertiviteit, zodat 

ze voor zichzelf op kunnen komen! 

 

Ook hier is de nieuwe Kiva regel: “We komen voor 

elkaar op!” 

 

Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

Op donderdagmiddag 27 juni is de afsluiting van de 

voorleesmiddagen. We gaan dan in groepjes een aantal 

spelletjes doen. Lijkt het u leuk en hebt u tijd om 

ongeveer een uurtje met een groepje kinderen 

spelletjes te doen dan kunt u zich bij één van de juffen 

opgeven. Oma’s of opa’s zijn ook welkom.  

 

Afscheid van basisschool de Uilenburcht juf Annemiek 

Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik De 

Uilenburcht verlaten. Ik heb een andere baan, als 

intern begeleider op De Viermaster in Veendam. Zo’n 

18 jaar heb ik op De Uilenburcht gewerkt, en altijd met 

veel plezier! Langs deze weg wil ik u als ouders alvast 

bedanken voor de fijne samenwerking. En wellicht 

spreken we elkaar nog voor de zomer. 

 

Groeten Annemieke Delger 

 

Afscheid van basisschool de Uilenburcht juf Rina 

Na 42 jaar op de basisschool in Beerta te hebben 

gewerkt, ga ik aan het eind van dit schooljaar stoppen. 

 

Toen ik in augustus 1971 op de Uilenburcht begon 

waren er binnen 2 jaar 6 nieuwe leerkrachten 

aangenomen en we konden het zeer goed met elkaar 

vinden. Het voelde als één grote familie, ook toen 

Jenny, Zwannet, Simone, Astrid en Annemieke erbij 

kwamen, bleef de hechte band binnen het team zeer 

sterk. We deden naast het lesgeven veel samen met 

elkaar, we vierden de verjaardagen thuis met de 

collega’s en we maakten mooie reisjes. 

 

Ik heb onder diverse directeuren mogen werken. Ik 

ben begonnen met Koop Dekker (bijna 25 jaar). Daarna 

nam Henny Olthof het over. Na Henny ontstond er een 

woelige periode, want we kregen een aantal interim 

directeuren en toen kwam in 2011 Sjoerd. Het team 

bloeide weer helemaal op en we vonden het dan ook 

allemaal jammer dat hij vorig jaar vertrok. In 2016 

kwam Iris bij ons op school. In haar eerste schooljaar 

mocht ik met haar samenwerken en nu is ze onze 

schoolleider. 

 

Op basisschool de Uilenburcht is nog steeds een hecht 

team met ondertussen weer een aantal nieuwe 

leerkrachten; we staan voor elkaar klaar, begrijpen 

elkaar en vullen elkaar aan. Dat vind je lang niet overal 

en ik heb het geluk gehad dat ik zo’n team heb mogen 

werken. Ik wil alle ouders bedanken voor het 

vertrouwen, de gesprekken en de goede 

samenwerking. Ik heb nog een aantal weken te gaan, 

straks is het tijd voor wat anders en dan kan ik met 

plezier terugkijken op mijn carrière in het onderwijs. 

 

Rina Lingbeek 


