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Januari
24-12 t/m 04-01: Kerstvakantie
31-01: Zwemveilig groep 5/6
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Februari
01-02: Margedag groep 1/8
07-02: Zwemveilig groep 5/6
11-02 t/m 15-02 Rapportgesprekken
14-02: voorleesmiddag
18-02 t/m 22-02: Voorjaarsvakantie
27-02: Peuter/kleuter ouderavond

Margedag (MORGEN)
1 februari hebben de juffen een studiedag. Tijdens
deze dag gaan ze het hebben over visie en
cultuuronderwijs van de school. De kinderen zijn dan
de hele dag vrij.
Luizencontrole
Maandag 4 februari is het weer
tijd voor een extra controle van het
LOT. 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!
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
6 februari lopen de heer
Pomp en mevrouw Mulder
Tebbenhof.
Alvast onze hartelijke dank.
13 maart zijn de heer R. Zijl
en Y. Liu aan de beurt. Noteer het alvast in de agenda.

U kunt zich nog steeds opgeven.
Schoolfruit
Vanaf woensdag is er weer schoolfruit. Deze keer is er
sinaasappel, banaan, appel en meloen.
Leerlingennieuws
In groep 1 heeft Roan van der Laan een stoeltje
gekregen. We hopen dat je een hele fijne tijd zult
hebben bij ons op school.

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 9
februari t/m 28 februari 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.
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.

Vooraankondiging inplannen oudergesprekken.
Vanaf 4 februari kunt u gesprekken online inplannen
via de mijnschoolapp.
Dickensday
Zonder de hulp van vrijwilligers zouden we geen
€540,26 hebben opgehaald tijdens Dickensday. Het
verdiende geld doen we bij een nieuw speeltoestel.
Speciale dank voor Danca, Kina en Monique, maar ook
voor alle toppers van de ouderraad.
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.

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
Rekening schoolfonds
U heeft allemaal een rekening ontvangen. Vergeet niet
deze te betalen.

KiVa nieuws
Wat gaan we deze maand doen in de onderbouw 1
t/m 4?
De hele maand januari staat in het teken van thema 5
met als titel: “Herken pesten”.
In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in de
groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te maken
tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen
leren uw kinderen dit verschil te herkennen. We
bespreken verschillende situaties waarin gepest,
geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds
duidelijker wordt. Ook bespreken we welke emoties je
ervaart wanneer iemand vervelend tegen je doet.
Pesten, plagen of…………………..

Wat gaan we deze maand doen in de bovenbouw 5
t/m 8?
De hele maand januari staat in het teken van vormen
van pesten en cyber pesten.
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen
van pesten, ook wel indirect of relationeel pesten
genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van
gemene, anonieme (en digitale) berichtjes en het
vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het
slachtoffer om. Door middel van verschillende
oefeningen leren uw kinderen niet alleen wat
verborgen pesten is, maar ook hoe ze de vormen van
verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende
situaties.
Welke verkeersregels gelden er voor
het internet?

