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Maart 

01-03: Koffie/thee ochtend 

15-03:     Staking kinderen VRIJ 

20-03: Margedag kinderen VRIJ 

  

 

April 

01-04: Koffie/thee middag 

04-04: Schooltheater 5/8 

12-04: Koningsspelen 

16-04 t/m 18-04 Cito eindtoets (groep8) 

18-04: Paasmiddag 

22-04 t/m 03-05: Meivakantie 

 

Margedag  
20 maart margedag met cluster 2. Deze studiedag zal in 
het teken staan van cultureel erfgoed. De kinderen zijn 
dan vrij. 
 
15 maart Staking 
 U heeft er wellicht al iets op het nieuws over gehoord. 

Ook wij doen hieraan mee. 15 maart is de school 

gesloten!!!  Vrijdag ontvangt u een brief over de 

staking van 15 maart aanstaande. 

 

Luizencontrole   
Maandag  25 februari is er weer 
een luizencontrole geweest. Wij 
zijn LUISVRIJ!!! De eerst volgende 
controle 6 mei. We controleren 

deze keer in de ochtend groep 5/6 en in de middag de 
groepen 1,2 en 3. Het is de bedoeling dat alle 
leerlingen  
ZONDER  (oude) GEL / WAX / LAK OP SCHOOL 
komen!  Dit helpt ons om goed te kunnen controleren!  
 
Schoolfruit 
Op maandag woensdag en vrijdag zijn verplichte 

fruitdagen. Het is dan ook echt de bedoeling dat we 

ALLEMAAL fruit of groente eten. Ouders worden iedere 

week op de hoogte gebracht welk fruit er aangeboden 

gaat worden. Mocht een kind iets niet lusten of 

allergisch zijn dan kunnen ouders ander fruit/groente 

in de tas doen. Kinderen/leerkrachten kunnen ook 

altijd in de keuken kijken wat voor fruit er nog is.  Dus 

op maandag, woensdag en vrijdag, blijven of gaan de 

koekjes, crackers etc. terug in de tas.  Mandarijn, peer 

en sinaasappel staat voor volgende week op het 

programma. 

Oud papier  
6 februari hebben de 
de heer Pomp en 
mevrouw Mulder 
Tebbenhof oud papier 
opgehaald. Waarvoor 
dank! 13 maart zijn de 

heer R. Zijl en Y. Liu aan de beurt. Noteer het alvast in 

de agenda. Alvast onze hartelijke dank. 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.  
 

Even voorstellen de VRAAGBAAK van de Uilenburcht. 

Hallo, mijn naam is Esther Wolters 

en ik werk als vrijwilliger bij de 

stichting sociaal werk Oldambt. Ik 

hou van werken met en voor 

kinderen. Ik doe veel op creatief 

vlak en ben ook bezig met het 

geven van workshops over bewust 

eten. Dit vaak in leuke 

samenwerking met ouders. Mijn eigen kinderen zitten 

inmiddels op de middelbare school. Ik heb heel veel zin 

om te starten als vraagbaak en met u mee te denken.  

Voor meer informatie verwijs ik u naar de brief van 15 

februari. 
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Parkeren bij school 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de auto’s te 
parkeren in de daarvoor bestemde vakken. U kunt ook 
langs de kant van de weg aan de Julianastraat of 
Schoolstraat te parkeren. Dus niet op het gras 
tegenover de school. 
We zien regelmatig bijna-ongelukken gebeuren. Dit 

willen we natuurlijk voorkomen. Alvast bedankt voor u 

medewerking. 

 

KiVa nieuws 

Wat gaan we deze maand doen in de onderbouw 

1t/m 4? 

De maand februari staat in het teken van thema 6 met 

als titel: “pesten in de groep” 

 Nu de kinderen weten wat het 

verschil is tussen pesten en plagen, 

kunnen we gaan kijken naar de 

verschillende rollen die voorkomen in 

pestsituaties: pester, slachtoffer, 

assistent, versterker, verdediger en 

buitenstaander. De rollen worden 

uitgebeeld, getekend en 

beschreven. De kinderen beseffen 

dat hoewel we niet allemaal mee 

doen met pesten, we er wel 

samen voor zorgen dat het pesten 

stopt!   Op de foto’s groep 2 in 

actie met rollenspel.                                

                                                                           

Wat gaan we deze maand doen in de bovenbouw 

5t/m 8?   

De maand februari staat in het teken van vormen van 

pesten en cyber pesten. 

Nu de kinderen weten welke vormen van pesten er zijn 

en hoe ze die kunnen herkennen, gaan we in dit thema 

in op de gevolgen van pesten. (Fictieve) verhalen van 

gepeste kinderen worden besproken. Hoe voelt een 

gepest kind zich? Wat zouden we kunnen doen om 

hem of haar te helpen? Daarnaast kijken we naar onze 

eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit moment 

uit? Wat gaat goed? Waar kunnen we aan werken? 

In dit thema zit geen KiVa regel, maar wordt door de 

leerlingen zelf gekozen wat het beste bij hun eigen   

groep past.  

 Rekening schoolfonds/schoolreis. 
U heeft allemaal een rekening ontvangen. 
Vergeet niet deze te betalen.  
 
Dit graag voor 1 maart!!! 
 

 

                                                      

                                               


