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Augustus 
17-08: Eerste schooldag  

25-08:     Panelavond 

 

  

 
   

 

September 
03-09:        Start Zwemproject groep 5 en 6  

10-09:         Zwemproject groep5 en 6  

14-09:         KIVA-ouderavond 

17-09:         Zwemproject groep 5 en 6 

23-09:    Kinderpostzegels verkoop 

24-09:        Kijkles zwemproject groep 5 en 6  

30-09:        Start Kinderboekenweek 

30-09:        Margedag 

 

Een nieuw schooljaar met een nieuwe nieuwsbrief 
Dit schooljaar willen we nog meer met alle gebruikers van het gebouw gaan samenwerken en elkaar nog beter 
informeren over zaken waar we mee bezig zijn. Er komt vanaf dit schooljaar 1 nieuwsbrief voor zowel de 
ouders van de peuters  (PSZ) als de school (UB).  In het kopje kunt u zien voor welke ouders de zaken van 
belang zijn. 
 
Panelavond 25 september (PSZ, UB) 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een panelgesprek. Ouders van de school en PSZ zullen samen met 

een aantal collega’s in gesprek gaan over ouderbetrokkenheid.  De volgende zaken komen in ieder geval aan de 

orde. Wat is ouderbetrokkenheid precies? Wat zijn onze verbeterpunten? Welke zaken moeten we behouden?  

Uiteindelijk zullen we samen met u een visie op ouderbetrokkenheid vaststellen. Wilt u deelnemen aan deze 

panelavond dan kunt u zich opgeven bij i.kuiper@sooog.nl. Wilt u daarbij vermelden in welke groep uw zoon of 

dochter zit? Zodra u zich heeft opgegeven ontvangt een bevestiging. 

 

Welkom nieuwe leerlingen (UB) 
Na de zomervakantie verwelkomen we de volgende leerlingen. 
In groep 1:  Mitch Buze, Hugo Laning, Linn Boerma, Valerie Lingbeek 
In groep 5: Abdi Khader Abukar 
In groep 8: Ian Feikens 
Wij heten deze leerlingen van harte welkom en we hopen dat ze een fijne tijd bij ons op school zullen hebben. 
 
Verjaardagen 
Is uw zoon of dochter in de vakantie jarig geweest en wil hij of zij trakteren? Dat kan en mag weer! Wilt u het 
moment van trakteren kortsluiten met de juf. Het is niet wenselijk om gelijk op de eerste schooldag te trakteren.  
Uw kind zal dan misschien door het opstarten niet de aandacht kunnen krijgen die het verdient.  
 
Oud papier (PSZ, UB) 

Woensdag 15 juli hebben de heren Rob en Takens gelopen. Bedankt voor jullie inzet. 
Woensdag 19 augustus zijn Erwin Sebens en Mohamad Heshmed 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  
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Parkeren bij school (UB) 
In verband met onveilige situaties, willen we de ouders van de school vragen om de auto niet te parkeren in het 
gras aan de F.J.J. Dreweslaan, maar in de Julianastraat of de Schoolstraat. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Rapporten  (UB) 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind deze of volgende week het rapport mee te geven. 
 
Koelkastformulieren (UB) 
Alle oudste leerlingen van het gezin hebben voor de vakantie een koelkastformulier en een Uilenburcht magneet 
gekregen. Op dit formulier staat alle belangrijke informatie voor komend schooljaar. Heeft u dit formulier niet 
gekregen of nog een extra exemplaar nodig (i.v.m. gescheiden gezinnen), kom dan even bij Iris Kuiper op kantoor 
langs. 
 
Margedag (PSZ, UB) 
Woensdag 30 september zijn de kinderen van de school vrij. De juffen van de school en PSZ hebben dan een 
studiedag over de Growth Mindset.  Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het 
staat voor de manier waarop kinderen (van 0-99 jaar!) denken over hun intelligentie en 
kwaliteiten. Al enkele tientallen jaren geleden legde Carol Dweck de basis voor haar 
mindsettheorie. Zij onderscheidt de vaste (fixed) en de groei (growth) mindset. Mensen 
die voornamelijk denken vanuit een vaste mindset, geloven dat hun persoonlijke 
eigenschappen vaststaan. Mensen die vooral denken vanuit een groeimindset geloven 
daarentegen dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je 
talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken 
en ervaring op te doen. Met de uitkomsten van de onderzoeken van Dweck als basis, helpt 
Platform Mindset ons om een groeimindset te ontwikkelen bij onszelf en de kinderen  waarmee we werken. 
 
 
Luizencontrole  (PSZ, UB) 

Maandag  17 augustus a.s. 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.    
 
Versterking gezocht!  Luizen Opsporings Team (PSZ,UB)  
Elk schooljaar controleren wij alle kinderen op luizen.  
Dit doen wij meerdere keren per jaar, in ieder geval elke eerste maandag na een vakantie.  
Op deze manier doen we ons best om de school luisvrij te houden. Nu zijn wij voor komend jaar op zoek naar 
versterking van ons team. Lijkt het je wat om bij ons team te komen of wil je nog wat extra informatie?  
Dan horen we graag van je. margaw@hotmail.com  
  
 BSO in Finsterwolde (UB) 
Heeft u na schooltijd opvang voor uw kind nodig dat kan bij BSO De Flamingo’s in Finsterwolde 
op OBS De Bouwsteen. De opvang is voor kinderen vanaf vier jaar. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met KiWi. Telefonisch te bereiken op 0597- 431844 of per mail 
kiwi@kinderopvangwinschoten.nl 
 
Afscheid van “de Uilenburcht”. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de prachtige (zelfgemaakte) cadeaus, optredens in de klas en het 

spectaculaire onthaal. Het heeft een enorme indruk achtergelaten. Kinderen, ouders, collega’, ouderraad en 

brandweer ontzettend bedankt. Het was een geweldige mooie dag, waar ik met veel plezier op terug kijk. Groeten 

en we zullen elkaar zeker nog wel eens tegenkomen. Astrid Knoops 
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Ouderapp https://09DO00.mijnschool.nl (UB) 

De ouderapp wordt door de school als primaire bron van communicatie gebruikt. Hier komt 

alles op te staan wat u als ouder over de lopende zaken op school moet weten. Ook gebruiken 

we dit middel om u spoedberichten te sturen. U heeft als ouder alleen toegang tot zaken die 

betrekking hebben op de groep waar uw kind in zit of algemene zaken. Ook komen hier de 

foto’s op te staan die tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden. U kunt de ouderapp via de 

website openen, maar ook als app op uw mobiele telefoon of tablet zetten. U ontvangt regelmatig een mail met 

daarin een update van alles wat er die week is toegevoegd. 

Toestemmingsformulieren (UB) 
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 
zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade 

kunnen ondervinden. In de ouderapp kunt u aangeven welke zaken van uw zoon en/of dochter wel gedeeld  

mogen worden en welk niet. 

Startgesprekken (UB) 
Graag nodigen we jullie samen uit voor een startgesprek. Dit gesprek is bedoeld om het schooljaar samen goed te 

starten. In dit gesprek maken we  kennis met elkaar. Jullie kunnen vertellen wat jullie verwachten van de school 

en andersom. En natuurlijk kunnen ook andere zaken die  belangrijk zijn voor uw kind worden besproken. Samen 

maken we dan afspraken hoe we dit jaar het beste contact kunnen hebben in het belang van uw kind.   Deze 

“startgesprekken” organiseren we in week 2,3 en 4 van dit schooljaar. Komende week zult u van uw kind een 

uitnodiging ontvangen om samen met uw kind op het startgesprek te komen.  

 KiVa nieuws (PSZ,UB) 

 Dit is het eerste KiVa-nieuws van dit schooljaar! Vanaf het schooljaar 2014/2015 werken we op de 

Uilenburcht met het KiVa-programma. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we er voor willen zorgen 

dat de school een fijne school is voor ieder kind. Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat 

op school.  

Hoe wij dat doen?  
Daarvoor hebben we maandag 14 september een KIVA ouderavond georganiseerd. Met als gastspreker Freek 
Velthausz, al jarenlang deskundige op het gebied van sociaal emotionele vorming en KiVa goeroe. Waarbij we u 
kunnen verzekeren dat u zich absoluut niet gaat vervelen. U bent welkom vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur. U kunt 
zich aanmelden via een mailtje aan i.kuiper@sooog.nl. Geeft u ook even door met hoeveel mensen u komt? 
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