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April 

02-04:                    Goede Vrijdag, géén vrije dag 

05-04:                    Tweede Paasdag 

20-04 t/m 22-04: Cito eindtoets (groep8) 

23-04:                 Koningsspelen 

26-04 t/m 07-05: Meivakantie 

Coronamaatregelen  
Op de Uilenburcht lukt het ons nog steeds om Coronabesmettingen buiten de deur 

te houden. Dat is tot op heden mede gelukt door uw fantastische medewerking. 

• U overlegt bij twijfel met de school. 

• U laat uw kind thuis als u zelf getest moet worden. 

• U laat uw kind thuis bij verkoudheidsklachten. U laat uw kind dan eventueel 

testen. 

• U komt alleen in het KC als het echt nodig is of als u een uitnodiging heeft ontvangen.  
• Wanneer contact met de leerkracht noodzakelijk is probeer dit dan zo veel mogelijk via mail of telefoon 

te doen. De mailadressen van de leerkrachten staan in de informatieboekjes van de groepen. (mijnschool 
bij documenten)  

• Bent u in de school dan draagt u, net als in andere openbare ruimtes, een mondkapje. Ook vragen we u 
een contactformulier in te vullen en te deponeren in de rode brievenbus bij de hoofdingang. U 
desinfecteert uw handen ook. 

• Tijdens haal- en brengmomenten telt de 1,5 meter afstand! 

Handige tip! 

DigiD aanvragen voor je kind 

Waarom het zo belangrijk is om een DigiD alvast te regelen voor je kind, heeft alles te maken met 

corona. Want mócht je kind getest moeten worden, dan ben je naar verluidt sneller aan de beurt 

en krijg je sneller de uitslag te horen als je de inloggegevens alvast op zak hebt. 

Kind laten testen op corona 

Op de website van het Rijksoverheid staat meer informatie over wanneer je je kind kunt laten testen op corona 

(als hij/zij klachten heeft die passen bij het virus) en wat je moet doen om een afspraak te maken. Dat doe je zo: 

Kinderen tot en met 11 jaar 

Is je kind 11 jaar of jonger? Dan bel je als ouder/verzorger met 0800-1202 voor een afspraak. Maar met een DigiD 

kun je ook al online een afspraak maken voor een coronatest. Uit de praktijk blijkt dat dit sneller gaat dan 

wanneer je een telefonische afspraak maakt. Voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar is het beter om telefonisch 

een afspraak te maken. Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://www.libelle.nl/lekker-in-je-vel/altijd-besmettelijk-bij-positieve-coronatest/


Stembureau 
In verband met de Coronamaatregelen en het niet ontvangen van ouders 
in het Kindcentrum, is het stembureau gevestigd in het speellokaal. Deze 
is op 17 maart ALLEEN te bereiken door de ingang van de Peuterspeelzaal. 
U gaat het plein op bij de ingang aan de Schoolstraat. U kunt dan de 
bordjes volgen. Dus NIET door de school lopen! 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Nieuw leerlingen 

De komende periode zullen de volgende leerlingen starten op de Uilenburcht, we wensen ze een 
leuke tijd op de Uilenburcht. 
In groep 1 starten Sophie Zijl en Jace Links. In groep 5 begint Fien Heres. 
 

 
Oud papier (PSZ, UB) 

Tijdens de lockdown is er wel gewoon oud papier opgehaald. Albert de Jong, Mariska 

Bouwknegt, Marga Weinans en Derk Jan van der Kamp super bedankt voor jullie hulp. 

Woensdag 17 maart zijn Rik Zijl en Levan Usneev aan de beurt om oud papier te lopen. 

We zijn nog altijd op zoek naar extra lopers. Opgeven kan bij Iris Kuiper. 

i.kuiper@sooog.nl  

Luizencontrole  (PSZ, UB) 
In verband met de Corona maatregelen zijn er geen controles op school. De vraag aan u is 
om de kinderen zelf af en toe te 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. 
 

 

Verlof juf Ingrid Kroondijk 

Deze week is juf Ingrid haar laatste werkweek en dan mag ze gaan geniet van haar welverdiende 

verlof. Op het moment is het nog niet helemaal duidelijk wie juf Ingrid gaat vervangen. Zodra 

dat duidelijk is zullen we u daarvan op de hoogte brengen. Na de zomervakantie zal juf Ingrid 

weer op school aanwezig zijn. Wij wensen juf Ingrid een heel fijn verlof.  

Schoolreizen 

U zult vast begrijpen dat er nog veel onduidelijkheid is betreffende de 

schoolreizen. Helaas hebben we voor de  kinderen van groep 7 en 8 de knoop 

moeten doorhakken. Deze groepen zullen GEEN meerdaagse schoolreis 

hebben. We kunnen de veiligheid van de kinderen niet garanderen en willen de 

verantwoordelijk niet dragen mocht er wel iets gebeuren. Zodra de richtlijnen 

weer meer versoepelen gaan we kijken welke mogelijkheden er wel zijn om op 

een eendaagse schoolreis te gaan. Voor de andere groepen hebben we nog 

geen besluit genomen. 

Bloemenactie 

De kinderen hebben afgelopen week allemaal een enveloppe meegekregen met 

daarin de brief en bestelformulieren van de bloemenactie. Wij begrijpen dat u de 

kinderen dit jaar niet langs de deuren wilt laten gaan. U kunt bijv. een foto maken 

van deze brief en aan uw contacten appen of mailen. U stuurt de bestellers een 

tikkie en doet zelf het geld in de enveloppe. U kunt ook een berichtje op uw sociale 

media posten. Wees creatief en inventief. Graag zien wij uw bestelling tegemoet 

voor vrijdag 26 maart , want dan kunnen wij de bloemen op tijd bestellen.  



 

Kiva Nieuws 
 
Nu we weer met de hele groep naar school gaan kunnen we de Kiva lessen weer oppakken.  
 
Wat gaan we doen in de onderbouw?  

De komende 4 weken doen we verschillende oefeningen waarbij uw kinderen zich verplaatsen 

in iemand die zich niet fijn voelt. Vervolgens koppelen we dit aan samen een fijne groep zijn.  

In een fijne groep hoort geen pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten! Samen zijn wij voor een fijne groep! 

Kinderen begrijpen dat anderen soms hulp nodig hebben zodat iedereen zich fijn kan voelen in de groep.  

Nieuwe KiVa-regel: We gaan goed met elkaar om! 

Wat gaan we doen in de bovenbouw? 

In dit thema gaan we de komende 4 weken in op de gevolgen van pesten en plagen. (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? 

Nieuwe KiVa-regel: We gaan goed met elkaar om! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


