
  

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

obs De Uilenburcht 
F.J.J. Dreweslaan 1 

9686 NG  Beerta 
0597- 331651 

obsuilenburcht@sooog.nl 
www.obsbeerta.nl 

 

seizoen 2017-2018 8    9-3-2018 
 

Maart 
12 koffieochtend 
12 voorleesmiddag 
13 margemiddag (middag vrij) 
14 boomplantdag (6/7) 
21 margedag (vrij) 
26 koffieochtend 
26 bibliotheekbezoek (3/4) 
27 paasmiddag 

 

April 
1-2 april pasen 
10 voorleesmiddag 
12 theaterbezoek groepen 1 t/m 4 
13 bezoek Klooster (7/8) 
18 bezoek Freylemaborg (4) 
17-18-19 CITO eindtoets (8) 
20 Koningsspelen 
23-24-25 schoolreis (7/8) 
27 april t/m 6 mei Vakantie 

Vooraankondiging marge middag en dag. 
Dinsdagmiddag 13 maart zijn 
alle kinderen vrij. De meesters 
en juffen hebben dan een 
studiemiddag. 
Woensdag 21 maart hebben de 

meesters en juffen ook een studiedag. 
 
Oud papier  
Woensdag 21 februari hebben de heren  Buitendijk 
en Takens gelopen. Heel erg bedankt. 
De heren Edens en Robbes lopen woensdag 28 
maart. 
 
U kunt zich opgeven om mee te 
helpen via obsuilenburcht@sooog.nl 

https://www.obsbeerta.nl/ouders/oud-papier/ 
 
LOT 
Afgelopen maandag zijn de kinderen weer 
gecontroleerd door het L.O.T. Helaas zijn er neten en 
luizen geconstateerd.  De betreffende ouders zijn 
geïnformeerd en zij zullen de behandeling starten. 
Het L.O.T. gaat op maandag 19 maart 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 verwelkomen we aanstaande maandag 
Laura Janas. Wij wensen haar een fijne schooltijd toe 
op De Uilenburcht! 
 
Rapporten inleveren 

De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben voor de 

vakantie hun rapport meegekregen. Wilt u er voor 

zorgen dat ze voor 1 april weer op school zijn. Alvast 

bedankt. 

 

Paasmiddag 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de 

paasmiddag niet donderdag 29 maart maar 

dinsdagmiddag 27 maart.  

 

Koningsdag 

Vrijdag 20 april vieren we Koningsdag. De kinderen 

van groep 1 zijn dan ook welkom op school. 

 

Ouderavond peuters, groep 1 en 2 

Woensdagavond hebben we weer de jaarlijkse 

ouderavond gehouden voor de ouders van de 

peuters, groep 1 en 2. Het thema was dit jaar: 

communiceren. De opkomst was groot en de avond 

werd gevuld met een interessant en herkenbaar 

verhaal van de logopedist Tineke Miedema van 

logopedistenpraktijk Oldambt , met filmbeelden uit 

de groepen.  Tot slot mochten de ouders zelf in actie 

komen met communiceerspelletjes. Het was een 

geslaagde en gezellige avond.  

mailto:obsuilenburcht@sooog.nl
https://www.obsbeerta.nl/ouders/oud-papier/


Voorstelling groep 1/2 
Donderdagmorgen heeft 
groep 1 en 2 gekeken naar 
een voorstelling van Paolo, 
de Zebratemmer. Door 
middel van Paolo zijn spel, 
wil Verkeerswijzer Groningen 
kleuters beter wegwijs 
maken in de wereld van 
verkeersveiligheid. De 

theatervoorstelling  

De theatervoorstelling draait om een zoektocht door 

het verkeer. Samen met de kinderen uit groep 1 en 2 

gaat Paolo op zoek naar Seef de Zebra. Seef blijkt te 

zijn ontsnapt uit het circus en Paolo heeft de hulp van 

de kinderen hard nodig om Seef op te sporen. Door 

goed op te letten in het verkeer volgen ze samen het 

spoor naar Seef en vinden ze hem terug! Tijdens de 

zoektocht wordt aandacht besteed aan autogordels 

omdoen, de functie van een stopplicht, buiten 

spelen/fietsen op straat, uitstappen uit een auto en 

oversteken.  Het was een super leuke interactieve 

voorstelling.  

 

Doe-koe actie 

 

 

 

 

 

 

 

Van maandag 19 maart  t/m zondag 22 april is er 

weer een nieuwe Doekoe scholenactie! Spaar mee 

en geef jouw Doekoe aan de Uilenburcht, zodat er 

sport- en spelmaterialen voor de sportdag, de 

gymles of het schoolplein van gekocht kunnen 

worden. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen 

meer gaan spelen, sporten en bewegen.  

Hoe werkt het? 

Bij aankoop van geselecteerde producten ontvang je 

aan de kassa Doekoe-munten. In alle winkels vind je 

een scoreboard met daarop de scholen die 

meedoen. In het scoreboard kun je de ontvangen 

Doekoe-munten doneren, waardoor deze school een 

groter deel van het prijzengeld ontvangt. Dit 

prijzengeld kan de school besteden aan sport- en 

spelmaterialen! 

 

EU- schoolfruit 

Op maandag, woensdag en vrijdag hoeft uw kind 

dus geen eten mee naar school te nemen. Lust uw 

kind het geleverde fruit niet, zou u dan iets anders 

gezonds mee willen geven. (geen koekjes etc.) Zo 

blijven de fruitdagen ook echt fruitdagen. Tot en met 

20 april krijgen de kinderen fruit op school. Daarna 

houden we de fruitdagen gewoon aan. Komende 

week hebben we appel, meloen, peer en 

sinaasappel. 

 

Schaatsen in Winschoten 

Voor de vakantie zijn de groepen 3 t/m 8 aan het 

schaatsen geweest in Winschoten. Britt en Anouk uit 

groep 3 hebben daar beide een verhaaltje over 

getypt. 

 

op de ijsbaan 

toen kwam de gym bus er aan. 

toen zat ik naast joris .     

toen moesten wij even lopen. 

het ijs was erg glad. 

het was leuk. 

van anouk (groep 3) 

 

Naar de schaatsbaan in Winschoten 

We gingen naar de  schaatsbaan . 

En dat was heel leuk. 

En toen gingen  we 

weer weg . 

Van Britt (groep 3) 

. 

 
 

Rekening schoolfonds 

De rekeningen zijn inmiddels verstuurd en de 

meeste ouders hebben betaald. Mocht u problemen 

hebben om de rekeningen te betalen, dan is er een 

mogelijkheid om in termijnen te betalen. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij Iris Kuiper. 

i.kuiper@sooog.nl 

 

https://www.coop.nl/over-coop/doekoe-producten
mailto:i.kuiper@sooog.nl


Nieuws uit de ziekenboeg 

Juf Zwannet is de afgelopen week therapeutisch 

begonnen met werken. Ze zal haar werkzaamheden 

in de klas langzaamaan weer oppakken.  

 

Juf Astrid moet 15 maart geopereerd worden. Juf 

Mariska zal de groep met uitzondering van de 

woensdag de hele week les gaan geven. We weten 

helaas nog niet wie er op de woensdag les gaat 

geven.  

 

Juf Janneke moet 16 april geopereerd worden. Voor 

haar komt juf Angelique. 

 

Invallers vinden is een erg groot probleem. De 

afgelopen weken hebben we geen vervanging 

kunnen krijgen voor groep 7/8.  

Met veel kunst en vliegwerk hebben we de groep tot 

nog toe iedere dag kunnen bezetten.  Dit met hulp 

van collega’s die zo flexibel waren om extra te 

werken, dagen te ruilen en zelf voor de groep te 

staan. In de bijlage “ouders en leerkrachten samen 

tegen het leerkrachtentekort” leest u dat we niet de 

enige school zijn die met deze problemen kampen. 

 

Juf Anna is nog steeds ziek. Ze heeft een ontsteking 

in aan haar wang. Als u juf Anna een kaartje wilt 

sturen dan kan dat. 

Raadhuisstraat 90, 9686RK, Beerta 

 

Juf Greet voelt zich steeds een beetje beter, ze zal na 

de meivakantie weer rustig haar 

overblijfwerkzaamheden oppakken. Juf Greet wil 

een ieder bedanken voor de mooie kaarten die ze 

heeft gekregen. 

 

Juf Wilma vervangt nog steeds juf Greet en nu juf 

Anna ook ziek is springt Monique Arends soms bij. 

Wilma en Monique enorm bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw op de website 

De Uilenburcht aan het dribbelen…(5-8) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/basketbal-in-de-

groepen-58/ 

 

Kindpakket van de gemeente(1-8) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/kindpakket/ 

 

Bloemenactie (1-8) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/bloemenactie/ 

 

Koffieochtend (1-3) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/koffieochtend/ 

 

Boomfeestdag(6-7) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/boomfeestdag/ 

 

Zwemveiligheid(5-6) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/alle-kinderen-

zwemveilig/ 
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