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Januari 
24-12 t/m 04-01: Kerstvakantie  
7-01:   Koffie/thee ochtend 
10-01: Zwemveilig groep 5/6 
15-01: Voorleesmiddag groep 1 en 2 
17-01: Zwemveilig groep 5/6 
23-01: Voorleesontbijt 
24-01: Zwemveilig groep 5/6 
25-01: Koffie/thee middag 
31-01: Zwemveilig groep 5/6 
  
 

Februari 
01-02: Margedag groep 1/8 
07-02: Zwemveilig groep 5/6 
11-02 t/m 15-02 Rapportgesprekken 
18-02 t/m 22-02: Voorjaarsvakantie 
27-02: Peuter/kleuter ouderavond 
  
 
 

Kerst 
Donderdag: Het kerstdiner van 17.30 
uur tot 19.00 uur. Het kerstmenu is 

klaar! In de ouderapp heeft u het menu 
reeds voorbij zien komen. Denkt u er 
om, uw kind bestek, bord en beker 
mee te geven ?  

Vrijdag: Maken we er een gezellige 
ochtend van. Naast dat het kerstkoor in de Tjamme 
gaat zingen (rond half 10/10 uur), gaan we er in de 
klassen  ook een gezellige ochtend van maken.  De 
kinderen krijgen al hun kerstknutsels mee naar huis, 
dus een extra tas zou wel fijn zijn.  
 
Gymnastiek groep 3 en 4 
Wij hebben een extra subsidie vanuit de gemeente 
Oldambt ontvangen voor gymonderwijs. Dit geld gaan 
we inzetten voor de groepen 3 en 4. Vanaf januari 
krijgen ook de kinderen van groep 3 en 4 gymnastiek 
van een vakleerkracht. De gymtijden blijven gelijk. 

 
Luizencontrole   

Maandag  7 januari is het weer tijd 
voor de controle van het LOT.  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.    
 
 
 
 

Oud papier  
Woensdag 7 februari is de 
volgende keer.  Zodra het 
nieuwe loopschema bekend 
is, krijgt u hierover bericht.   
 

U kunt zich nog steeds opgeven. 
 
Roken bij de school 
Wij willen u verzoeken gelieve niet te roken bij de 
kinderingangen van de school.  Het valt ons op dat er 
vooral bij de kleuteringang veel gerookt wordt. 
Kinderen moeten door de rokende ouders de school in 
en uit.  
 
Taalhuis op de Uilenburcht 

Op donderdagochtend is er een 

medewerker van het taalhuis 

aanwezig om u van informatie te 

voorzien over de mogelijkheden 

van het taalhuis. Een Taalhuis is 

een herkenbare, fysieke plek waar 

volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, 

rekenen en omgaan met de computer. Wilt u meer 

over het taalhuis weten of zich opgeven als vrijwilliger 

of als deelnemer, kom dan op donderdagochtend 

tussen 9 en 10 langs. U kunt vragen naar Erikjan ten 

Have.  

Iedere maandag is er een groepje mensen op school 

die Nederlandse les krijgen. 

Iedere donderdag is er een voorleesvrijwilliger in de 

school. 
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Voorlezen op de Uilenburcht 

Altijd al willen weten hoe 

je je kleuter een boekje of 

verhaaltje het beste kunt 

voorlezen? Daar bieden we 

jullie op de Uilenburcht de 

kans toe. Vanuit het 

taalhuis is er een 

mogelijkheid om op donderdagochtend samen met je 

kind te worden voorgelezen. Na het voorlezen krijg je 

het boekje een week mee naar huis, om ook thuis voor 

te lezen. De eerste keer zal plaatsvinden op donderdag 

10 januari, het voorlezen start om half 9. U kunt dan 

eerst nog een kopje koffie in de school komen drinken. 

U kunt zich opgeven bij Iris Kuiper. i.kuiper@sooog.nl 

 
Vooraankondiging 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. Op de 
Uilenburcht zijn dit de volgende activiteiten: 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, voorleesontbijt, de 
paasviering, Koningsspelen, Groep 8 dag en het PUK 
festival.  
  
Dit jaar is het schoolfonds weer vastgesteld. 
Eerste kind          € 20.00 
Tweede kind       € 17,50 
Derde kind           € 15,00 
En elk volgende kind is € 2,50 minder. 
 
De schoolreisjes 
Groep 1 en 2, kosten :  € 10,00 per persoon.  
Groep 3 t/m 6, kosten: € 20,00  per persoon.  
Groep 7 en 8 gaan naar Amsterdam en kosten:          
€ 90,00 per persoon. 
 
Rond de tweede week van januari worden de 
rekeningen verstuurd. Er is een mogelijkheid om in 
termijnen te betalen. 
 

MR nieuws 
Op 22 november is er een cluster MR vergadering 
geweest. Dat betekent dat de MR’en van alle vier 
scholen van ons cluster een gezamenlijke overleg 
hadden. Het onderwerp was het verkennen van 
verschillende vormen van kindcentra. Zoals u weet is 
het een streven van het SOOOG om de komende jaren 
op de SOOOG scholen zoveel mogelijk IKC’s te 
realiseren. Een IKC betekent dat onderwijs en opvang 
wordt aangeboden onder één leiding en 

verantwoordelijkheid. Het SOOOG biedt de scholen de 
tijd en ruimte om uit te zoeken welke vorm van IKC het 
beste bij hun school/wijk/buurt/dorp past. In overleg 
met ouders, personeel, welzijn- en cultuurorganisaties 
gaat dit proces geleidelijk plaatsvinden.   
 

Wij wensen u allen  

 

 


