
  

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

obs De Uilenburcht 
F.J.J. Dreweslaan 1 

9686 NG  Beerta 
0597- 331651 

obsuilenburcht@sooog.nl 
www.obsbeerta.nl 

 

seizoen 2017-2018 7    12-2-2018 
 

Februari 
14 STAKING 
15 voorleesmiddag groep 1 en 2 
20 basketbal clinic groep 5/6 
19-23 rapportgesprekken 
24 feb – 4 maart voorjaarsvakantie 

 

Maart 
6 basketbal clinic groep7/8 
14 boomplantdag (6/7) 
 

 
Oud papier  
 

De oudpapier container kunt u 1 x per 5 weken 
aanbieden, met ingang van 2018 is dit niet meer op 
de zaterdag maar op de woensdagavond. Het oud 
papier wordt ingezameld door de school en de 
voetbalclub.  
Woensdag 17 januari hebben de heren  Schipper en 
Zijl gelopen. Heel erg bedankt. 
 
De heren Buitendijk en Takens lopen 21 februari. 
 
U kunt zich opgeven om mee te helpen via 
obsuilenburcht@sooog.nl 
 
Voor meer informatie: 
https://www.obsbeerta.nl/ouders/oud-papier/ 
 
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. 
 
 

 
Leerlingennieuws 
In groep 1 hebben we Seff Edens verwelkomd. Wij 
wensen hem een fijne schooltijd toe op De 
Uilenburcht! 
 
LOT 
Vorige week maandag zijn de kinderen weer 
gecontroleerd door het L.O.T. Helaas zijn er neten 
geconstateerd.  De betreffende ouders zijn 
geïnformeerd en zij zullen de behandeling starten. 
Het L.O.T. gaat weer controleren op maandag 5 
maart. 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. 
 
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.  

 

Staking 
 14 februari gaan de meesters en juffen van de drie 
Noordelijke provincies staken.  
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/staking-14-

februari/ 
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Boekpresentatie Nijntje op fiets 

Wat een feest was het afgelopen donderdag op 

school.  

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nijntje-in-â€˜t-

grunnegs-bie-obs-de-uilenburcht-in-beerta/ 

 

MR nieuws.  

In november hebben we een interessante avond 

gehad over ICT met alle MR-en  van ons cluster. 

Dit  werd gedaan via Padlet. Dit is een digitaal 

prikbord waarop je dingen kunt plaatsen en kunt 

delen.  Iedere MR komt op een eigen vergadering op 

dit onderwerp terug om een vervolg te bespreken. 

Op 13 maart as. is er weer een gezamenlijke MR 

vergadering van ons cluster.  

Op de laatste eigen MR vergadering in januari 

hebben we het gehad over een aantal actiepunten 

uit het schooljaarplan/ambitieplan. O.a. 

Woordenschatonderwijs, eigenaarschap, 

mediawijsheid/ programmeren en techniek. Ook is 

ouderbetrokkenheid aan bod geweest. Verder is het 

jaarverslag 2016 klaar en kunt u deze vinden op onze 

website.  

Wist u dat de MR vergaderingen openbaar zijn voor 

alle belangstellenden? Wilt u een keer 

een  vergadering bijwonen dan kunt u dat altijd 

aangeven bij een van de MR leden.  

 

Koffieochtenden 

Maandag 29 januari was alweer de vierde 

koffieochtend. Deze keer hebben we het vooral 

gehad over het gebruik van tablets, telefoons en 

apps. De ochtenden zijn van 09.30 uur  tot 11.00 

uur. De volgende koffieochtend is maandag 12 

maart. 

U komt toch ook? 

 
 

 

 

Rekening schoolfonds 

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar 

vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor 

het schoolfonds.  Dit is een vrijwillige, maar niet 

vrijblijvende bijdrage, die wordt beheerd door de 

Ouderraad van de school. Deze ouderbijdrage is 

bestemd voor activiteiten die de overheid niet 

betaalt, maar die toch belangrijk voor de kinderen 

zijn. Op de Uilenburcht zijn dit de volgende 

activiteiten: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, 

voorleesontbijt, de Paasviering, Koningsspelen, 

Groep 8 dag en het PUK festival.  

Dit jaar is het schoolfonds weer vastgesteld. 

Eerste kind          € 20.00 

Tweede kind       € 17,50 

Derde kind           € 15,00 

En elk volgende kind is € 2,50 minder. 

 

De schoolreisjes 

Groep 1 en 2 gaan naar Ballorig in Groningen. 

Kosten :  € 10,00 per persoon. (8 mei ) 

Groep 3 t/m 6 gaan naar Duinenzathe in Appelscha. 

Kosten: € 20,00  per persoon. (24 mei) 

Groep 7 en 8 gaan naar Den Haag. 

 Kosten:  € 90,00 per persoon.(23,24,25 april) 

 

De rekeningen zijn inmiddels verstuurd en de eerste 

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 

 

Nieuw op de website 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/erik-hulsegge-

leest-voor-in-groep-56-van-obs-de-uilenburcht/ 

 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/vakantierooster-

2018-2019/ 

 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/gronings-op-de-

basisschool/ 

 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/kiva-nieuwsbrief-

6/ 
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