
  

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

obs De Uilenburcht 
F.J.J. Dreweslaan 1 

9686 NG  Beerta 
0597- 331651 

obsuilenburcht@sooog.nl 
www.obsbeerta.nl 

 

seizoen 2017-2018 10    26-4-2018 
 

April 
27 april t/m 6 mei Vakantie 

 

Mei 
4 dodenherdenking (8) 
8 schoolreis  (1/2) 
8 bloemenactie 
10-11 Hemelvaart 
17 voorleesmiddag (1/2) 
17 informatie avond Taalhuis Oldambt 
21-23 pinstervakantie 
24 schoolreis (3/6) 
25 Slag bij Heiligerlee (7/8) 

Oud papier  
Op 2 mei lopen de heren Molmans en Rob. 
 
U kunt zich opgeven om mee te 
helpen via obsuilenburcht@sooog.nl 

https://www.obsbeerta.nl/ouders/oud-papier/ 
 
LOT 

Het L.O.T. gaat op maandag 7 
mei weer controleren. Noteert u 
deze datum op uw kalender en 
laat uw kind die dag met schone 
haren, dus zonder gel/lak naar 
school toe gaan. Dan kunnen wij 

namelijk beter controleren. Oude gelresten lijken erg 
veel op neten. Daarom is het belangrijk dat de haren 
schoon zijn. 
 
Leerlingennieuws 
In groep 1 hebben Sophia Bosker en Sergio Usneev 
een stoeltje gekregen. We wensen jullie een hele 
fijne tijd bij ons op school. 
 

 
 
 

Parkeren 
In verband met onveilige situaties willen we u 
dringend verzoeken NIET in de FJJ Dreweslaan te 
parkeren!!! Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
Kinderboerderij groep 1 en 2 

Afgelopen dinsdagmiddag 
hebben de groepen 1 en 2 een 
uitstapje gemaakt naar de 
kinderboerderij in Winschoten. 
Hier hebben ze in groepjes 
allerlei opdrachten gedaan. De 
kinderen waren erg onder de 
indruk van alle dieren die er te 
zien waren. Het was een leuke 
middag. We willen alle 
begeleiders  bedanken voor het 
vervoer en de begeleiding!   

 

Koningsdag 

Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s bedankt voor 

jullie fantastische inzet. Foto’s van deze zeer 

geslaagde dag zijn te vinden op onze besloten FB-

pagina en een aantal op onze website. Klik op 

onderstaande link voor een verslag van deze dag. 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/koningsspelen-

op-de-uilenburcht-en-t-speulhoeske/ 
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EU- schoolfruit 

Afgelopen maandag hebben de kinderen de laatste 

portie van het EU-schoolfruit gehad. 20 weken lang 

hoefden de kinderen 3 dagen geen fruit mee te 

nemen en kregen ze dat van school. De fruitdagen 

blijven alleen moet u nu zelf het fruit verzorgen. De 

fruitdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag. Zo 

blijven de fruitdagen ook echt fruitdagen. Bedankt 

voor jullie medewerking. 

 

Doekoe-actie. 

De inwoners van Beerta hebben heel veel munten 

ingeleverd voor de Uilenburcht. We mogen voor 

€288,92 iets uitzoeken bij Nijha. De kinderen van de 

pleincommissie zullen zich hierover buigen. Zodra de 

aankopen zijn gedaan, zullen we dat met u delen. 

Bedankt namens alle kinderen van de school. 

 

Bloemenactie 

Alle bestelformulieren zijn ingeleverd en de bloemen 

zijn besteld. Dinsdag 8 mei krijgen de leerlingen de 

bloemen mee. Mocht uw zoon of dochter heel veel 

bestellingen hebben, dan kunt u ze natuurlijk ook 

gewoon afhalen, tussen 10.30 uur en 18.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw op de website 

 

Schoolreis 7/8 (deel 1) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-

haag-(schoolreis-groep78)/ 

 

Schoolreis 7/8 (deel 2) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-

haag-(schoolreis-groep78)-dag-2/ 

 

Schoolreis 7/8 (deel 3) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-

haag-(schoolreis-groep-78)-dag-3/ 

 

NSA (let op groep 5 hoort vanaf nu bij de eerste 

groep!!) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/naschoolse-

activiteiten-nsa/ 

 

Kiva Nieuwsbrief 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/kiva-nieuwsbrief-

8/ 

 

Koningsspelen 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/koningsspelen-

op-de-uilenburcht-en-t-speulhoeske/ 

 

Prentenboekcadeau 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/een-

prentenboek-cadeau/ 

 

Informatieavond taalhuis 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/informatieavond-

taalhuis-oldambt/ 

 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-haag-(schoolreis-groep78)/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-haag-(schoolreis-groep78)/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-haag-(schoolreis-groep78)-dag-2/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-haag-(schoolreis-groep78)-dag-2/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-haag-(schoolreis-groep-78)-dag-3/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuws-uit-den-haag-(schoolreis-groep-78)-dag-3/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/naschoolse-activiteiten-nsa/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/naschoolse-activiteiten-nsa/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/kiva-nieuwsbrief-8/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/kiva-nieuwsbrief-8/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/koningsspelen-op-de-uilenburcht-en-t-speulhoeske/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/koningsspelen-op-de-uilenburcht-en-t-speulhoeske/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/een-prentenboek-cadeau/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/een-prentenboek-cadeau/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/informatieavond-taalhuis-oldambt/
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/informatieavond-taalhuis-oldambt/

