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Juli  
05-07: Afscheid groep 8 en ouders 
08-07: Afscheidsdag groep 8 Drouwenerzand  
09-07: Uitzwaaien groep 8   
10-07/11-07: Groep 8 vrij 
12-07: PUK-festival  
12-07: Kinderen ’s middags vrij  
15-07 t/m 23-08: Zomervakantie  
 

Augustus 
26-08: Luizencontrole 
26-08: Nieuwschooljaar borrel 
 

Schoolfotograaf 
Vorige week hebben de kinderen allemaal hun 
inlogkaart meegekregen van de schoolfotograaf. Als u 
voor zaterdag 9 juli bestelt is de groepsfoto gratis.  
 
Juffendag 

Afgelopen woensdag hebben 
we de juffendag gehad. Wat 
was het een gezellige ochtend 
en wat zijn de juffen verwend. 
Namens ons allemaal HEEEEL 
erg bedankt.  
 
 
 

Luizencontrole   
De eerstvolgende controle is de eerste maandag na de 
zomervakantie. We controleren deze keer alle groepen 
in de ochtend. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen zonder gel en/of lak op school komen. 
 
Versterking gezocht!  
Luizen Opsporings Team 
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. 
LOT-team OBS de Uilenburcht  
margaw@hotmail.com 
 
 
 

Overblijf 
Het is ons helaas nog niet gelukt om de groep op 
dinsdag en donderdag te splitsen. Op deze dagen is de 
groep namelijk vaak erg groot. Mocht u willen helpen 
bij de overblijf dan kunt u contact opnemen met Iris 
Kuiper. i.kuiper@sooog.nl 
 
Formatie 
Vrijdag 28 juni is er een brief over de formatie voor het 
komende schooljaar aan alle ouders via de app 
verspreid. Afgelopen maandag hebben de oudste 
kinderen dit formulier ook nog eens op papier 
meegekregen.  
 
Even voorstellen 

Ik ben Sanne, 24 jaar en wonend in de 
stad Groningen. Komend schooljaar 
kom ik als muziek juf bij jullie op 
school. Als 8 jarig meisje begon ik aan 
mijn muzikale carrière met de 
blokfluit. Dit heb ik twee jaar gedaan 
en daarna mocht ik voor een ander 
instrument kiezen en dat werd de 

hoorn! In 2013 ben ik begonnen met de opleiding 
docent muziek aan het Prins Claus Conservatorium 
waar ik ook altijd nog hoornles kreeg. Deze studie heb 
ik nu twee jaar afgerond en ben ik ook inmiddels 
alweer twee jaar aan het werk als muziek docente. Zo 
heb ik les gegeven aan verschillende basisscholen, een 
middelbare school, de PABO en heb ik vele privé 
leerlingen die les krijgen in hoorn of trompet. Komend 
schooljaar zullen jullie mij elke dinsdag tegenkomen 
met veel verschillende instrumenten. Ik heb er zin in! 
Muzikale groetjes, Sanne Wijnja 
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Nieuwe leerlingen 
In groep 1 is Tessa Hoogma begonnen. We wensen 
haar een hele fijne tijd bij ons op school. 
 
Parkeren bij school 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de auto’s te 
parkeren in de daarvoor bestemde vakken. U kunt ook 
langs de kant van de weg aan de Julianastraat of 
Schoolstraat te parkeren. Dus niet op het gras 
tegenover de school. 
We zien regelmatig bijna-ongelukken gebeuren. Dit 

willen we natuurlijk voorkomen. Alvast bedankt voor u 

medewerking.                                     

Oud papier                                                                            

26 juni hebben de heren Takens 

en Arends papier opgehaald. 

Waarvoor dank! 31 juli lopen de 

heren Kleine en van de Kamp. 

Noteer het in de agenda. Alvast 

onze hartelijke dank.  

Vergeet u zich niet op te geven om ook te helpen met 

het ophalen van oud papier. 

Afscheid groep 8 
Vrijdagavond 5 juli nemen leerkrachten afscheid van 
groep 8 en ouders. Om 19.30 uur start de avond in het 
lokaal van groep 7/8. 
 
Op maandag 8 juli neemt groep 8 afscheid van elkaar. 
Ze gaan met de klas en de juf naar Drouwenerzand en 
maken er een leuke dag van. (9.30 uur op school zijn!) 
 

Op dinsdag 9 juli 's middags neemt groep 8 afscheid 
van alle kinderen. Ze willen graag snoepjes strooien in 
alle groepen als afscheid. Daarna zo rond de klok van 
half 3 zullen we gezamenlijk op het plein afscheid van 
ze nemen. Mochten ouders van groep 8 hierbij willen 
zijn... dan zijn ze bij deze van harte uitgenodigd.  
Woensdag en donderdag is groep 8 vrij.  
Vrijdag bij het Pukfestival verwachten we ze tegen 
kwart voor 8 op het plein om mee te helpen 
opbouwen/versieren.  
 
Na zoveel feestjes is het dan echt tijd voor groep 8 om 
te vertrekken. Wij wensen de kinderen een hele fijne 
tijd op de Middelbare school. We gaan er van uit dat ze 
hun beste beentje voorzetten en dat ze ons nog eens 
komen informeren hoe het met ze gaat.  
 
Voorschoolse opvang 
Wist u dat de school in samenwerking met de 
peuterspeelzaal voorschoolse opvang aanbiedt. Voor 
informatie over de kosten en mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met juf Fenneke en juf Diana van de 

peuterspeelzaal. Email: 
speulhoeske@stichtingpeuterwerk.nl 
 
PUK-festival 

Nog maar 1 week en dan is het puk-festival alweer. De 

voorrondes van het PUK-festival zijn inmiddels 

geweest. Sjongejonge wat een talent is er op de 

Uilenburcht aanwezig. Het gaat een spannende strijd 

worden. Bent u ook zo benieuwd……..? Wees welkom! 

Neem uw portemonnee mee want er is weer koffie en 

thee met wat lekkers. Tijdens PUK is er een algeheel 

rookverbod op en rondom het plein.  

 

Koelkastformulier 

Ook dit jaar hebben we weer een koelkastformulier 

gemaakt, met daarin alle belangrijke informatie voor 

het komende schooljaar. Donderdag 11 juli krijgen alle 

oudste kinderen van het gezin dit formulier mee. 

Mocht u nog niet in het bezit zijn van een 

koelkastmagneet dan kunt u deze ophalen bij juf Iris op 

kantoor. Heeft u behoefte aan een extra 

koelkastformulier (bijv. gescheiden ouders) ook deze 

zijn af te halen bij juf Iris op kantoor.  
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