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September  
24-09: KiVa ouderavond 
24-09 t/m 28-09 week van de pauzehap(5/8) 
26-09:  Kinderpostzegels verkoop 
27-09: Zwemveilig groep 5/6 

 

Oktober 
01-10: Koffie/thee middag 
03-10: Margedag; groep 1 t/m 3 (vrij) 
04-10: Opening Kinderboekenweek 
 Zwemveilig groep 5/6 (kijkles) 
18-10: inloopouderavond 
22-10 t/m 26-10: Herfstvakantie 

KiVa nieuwsbrief thema 1  
Dit is de  eerste KiVa-nieuwsbrief 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 as. maandag een KIVA 
ouderavond georganiseerd. Met als gastspreker Freek 
Velthasusz, als 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 de ouderapp bij de 
agenda. 
  
Thema 1 is inmiddels in alle groepen is van start 
gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe 
groep met een nieuwe juf of meester. In het thema 
‘Wie zijn wij?’ in de onderbouw richten we ons op het 
bevorderen van een groepsgevoel; wij horen bij elkaar 
en voelen ons een groep! In dit thema doen we 
verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit 
gevoel te versterken. In de bovenbouw  richten we ons 
op de onderlinge relaties in én buiten de klas. Iedereen 
heeft recht op respect, maar ook de plicht om anderen 
met respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere 
groep. 
 
KiVa ouderavond 
Maandag 24 september is het dan eindelijk zo ver. De 
KiVa ouderavond. Alle ouders van de school en PSZ zijn 
van harte uitgenodigd om op deze avond te komen. 
Freek Veldthauz zal het een en ander over KiVa gaan 
vertellen.  
 
 

Luizencontrole   
Maandag 24 september 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.    
 
Oud papier  

Woensdag 19 september 
hebben de heren Takens, 
Molmans, Jacobs en Usneev 
gelopen. Bedankt voor jullie 
inzet. Woensdag 24 

oktober zijn de heren Koolhof, de Hoop, Yan Liu en 
Wijsbeek aan de beurt om oud papier te lopen. 
 
Fruitdagen 
Zoals u in de schoolgids en op het koelkastformulier 
heeft kunnen lezen hebben wij op maandag, woensdag 
en vrijdag fruitdagen op school. We zien regelmatig dat 
kinderen op deze dagen koekjes e.d. meenemen. Dat is 
niet de bedoeling. 
 
 
Te laat komen 
Het valt ons op dat er steeds meer kinderen te laat op 
school komen. Zou u er voor willen zorgen dat u zoon 
of dochter op tijd op school is. Het is erg vervelend 
voor uw zoon of dochter, de klas en de juf als er nog 
kinderen binnen komen druppelen terwijl de tweede 
bel al is gegaan en de les is begonnen.  
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Ouderapp https://09DO00.mijnschool.nl 

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. 
Vanaf 1 oktober is besloten Facebook groep niet meer 
actief, wilt u nog foto’s van de facebookgroep opslaan 
dan kan dat nog tot 1 oktober. 
 
 

 
 
Opening Kinderboekenweek 
4 oktober openen we op de Uilenburcht op feestelijke 
wijze de Kinderboekenweek. Tevens hebben we dan 
een feestje te vieren. Volgende week ontvangt  u een 
uitnodiging. 
 
Inloopouderavond 
18 oktober is onze jaarlijkse inloopouderavond. Een 
avond om samen met u kind terug te gaan in de 
schoolbanken. Deze avond vertelt uw zoon en/of 
dochter wat ze allemaal doen op school. U mag dan 
zelf ook aan de slag. Op deze avond kunt u tevens zien 
wat voor moois uw kind(eren) hebben gemaakt tijdens 
de Kinderboekenweek. Net als vorig jaar is er ook dit 
jaar een boekenverkoop van oude boeken. Neem uw 
portemonnee dus mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw op de website 
 
Staking schoolleiders 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/wijschoolleiders-
slaan-alarm-op-12-september/ 
 
E-waste project 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/e-waste-project/ 
 
KiVa ouderavond 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/kiva-ouderavond./ 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/naschoolse-
activiteiten/ 
 
De Uilenburcht op TV 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/de-uilenburcht-in-
het-nieuws./ 
 
De week van de pauzehap (5 t/m 8) 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/week-van-de-
pauzehap-groep-5-tm-8/ 
 
Sparen voor de schoolbieb 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/gratis-boeken-voor-
jouw-schoolbieb/ 
 
De burgermeester leest voor 
https://www.obsbeerta.nl/nieuws/waarnemend-
burgermeester-rika-pot-leest-voor-op-de-uilenburcht./ 
 
 
Tip!!! 
Op 6 en 7 oktober vindt het evenement Zpannend Zernike 

plaats in de stad Groningen. Een interessant en boeiend 

evenement voor basisschoolleerlingen, hun ouder en 

grootouders. Er is van alles te beleven: een weekend dat bol 

staat van wetenschappelijk vermaak. Voor meer info: 

http://www.zpannendzernike.nl/ 
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