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Geen margedagen !!! 

16 februari en 4 maart staan er margedagen gepland. Omdat de kinderen al 

zoveel lestijd hebben moeten missen is er besloten deze dagen niet door te 

laten gaan. De kinderen hebben deze dag gewoon les. 

De jarigen tijdens de lockdown 
Jarig zijn tijdens de corona periode is een stuk minder leuk dan normaal. Toch heeft 
iedereen geprobeerd er een feestje van te maken. Voor sommige jarigen werd een heuse 
drive-thru georganiseerd, andere kregen enorm veel kaartjes, weer anderen werden 
bezongen tijdens de meet of vierden de verjaardag bij de noodopvang. 
 
Nog 1 keer alle jarigen op een rij. 
Groep 1:  Esmeè  en Rufta,   
Groep 1/ 2 : Dani  en Romée,  
Groep 2: Justin, Owen, Roan  en  Jayden,   
Groep 3: Sophia, Daniël, Seff en Angel,   
Groep 4: Jayden, Jesse en Ayessa, 
Groep 5: Nancy, Natasja, T’omar, Dylara, Cheyenne en Sofie,  
Groep 6/7 : Elize, Joris, Deyan, Anouk, Charlène, Maxim en Lulya,  
Groep 7 8: Anouk en Loes. 
 
De jarigen na de lockdown in februari 

Groep 3: Ronin,  
Groep 4: Keano,  
Groep 5: Razan,  
Groep 6/7: Alicia, Jenny, Dave, Demian en Demyan, 
Groep 7/8: Shylana 
 
 

Is uw zoon of dochter tijdens de lockdown jarig geweest en wil hij of zij trakteren? Dat kan en mag!  Er gelden de 
volgende voorschriften. 

• Alleen voorverpakte traktaties (dus niet iets zelf inpakken!). 

• Kinderen nemen de traktaties mee naar huis en eten ze daar op. 

• GEEN traktaties voor de juffen 

• Het moment van trakteren kortsluiten met de juf. Het is niet wenselijk om gelijk op de eerste schooldag te 
trakteren.   

 



 
Nieuw leerlingen 
De komende periode zullen de volgende leerlingen starten op de Uilenburcht, we wensen ze een 
leuke tijd op de Uilenburcht. 
Edo Katuin, Ruben Drent, Olivia Janas 
 
 
Oud papier (PSZ, UB) 

Tijdens de lockdown is er wel gewoon oud papier opgehaald. Robin Knoops en Elise 

Bosker, super bedankt voor jullie hulp. Woensdag 10 februari zijn Mariska Bouwknegt 

en Albert de Jong 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. 
 
 

Coronamaatregelen  
Corona komt helaas steeds dichterbij. Op school zijn NOG geen besmettingen geconstateerd 
en dat willen we natuurlijk graag zo houden. 
 
We vragen u daarom het volgende: 

• Kom alleen in school als het echt nodig is of als u een uitnodiging heeft ontvangen. (Laat uw zoon of 
dochter zelf naar de klas gaan) 

• 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! 

Rapporten  

Normaal gesproken zouden de kinderen voor de voorjaarsvakantie hun rapport 

meekrijgen.  I.v.m. de lockdown en de gemiste lessen willen we het meegeven van de 

rapporten nog even uitstellen. De planning is nu om eind maart de rapporten mee te 

geven. U bent dan ook van harte welkom om via de digitale weg een gesprek met ons te 

voeren over de resultaten van uw zoon en/of dochter. U ontvangt tegen die tijd een 

uitnodiging om een gesprek te plannen. Mocht u voor die tijd behoefte hebben aan een 

gesprek, dan kunt u via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of 

dochter. 

 


