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seizoen 2017-2018 9    5-4-2018 
 

April 
10 voorleesmiddag 
12 theaterbezoek groepen (1/4) 
13 bezoek Klooster (7/8) 
18 bezoek Freylemaborg (4) 
17-18-19 CITO eindtoets (8) 
20 Koningsspelen 
22 bezoek basketbalwedstrijd (5/8) 
23-24-25 schoolreis (7/8) 
24 bezoek kinderboerderij (1/2) 
27 april t/m 6 mei Vakantie 

 

Mei 
4 dodenherdenking (8) 
8 schoolreis  (1/2) 
8 bloemenactie 
10-11 Hemelvaart 
17 voorleesmiddag (1/2) 
21-23 pinstervakantie 
24 schoolreis (3/6) 
25 Slag bij Heiligerlee (7/8) 

Oud papier  
Woensdag 28 maart februari hebben de heren  
Edens en Robbes gelopen. Heel erg bedankt. 
Op 2 mei lopen de heren Molmans en Rob. 
 
U kunt zich opgeven om mee te 
helpen via obsuilenburcht@sooog.nl 

https://www.obsbeerta.nl/ouders/oud-papier/ 
 
LOT 

Het L.O.T. gaat op maandag 7 
mei 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 hebben we Sennah Enter verwelkomd. 
We wensen haar een hele fijne tijd bij ons op school. 

 
 

Rapporten inleveren 

Wilt u er voor zorgen dat rapporten z.s.m. weer op 

school zijn. Alvast bedankt. 

 

Paasmiddag 

Vorige week dinsdagmiddag hebben we onze 

jaarlijkse paasmiddag gehouden. De kinderen 

hebben zich prima vermaakt deze middag. Alle 

ouders bedankt voor de hulp! In onderstaande link 

staan leuke foto’s van deze middag. 

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

 

Koningsdag 

De kinderen hebben vorige week allemaal een 

briefje mee gekregen, waarop u zich kunt opgeven 

om met te helpen met de Koningsspelen. Vergeet u 

het briefje niet in te leveren. Alle hulp is welkom! 

Het programma van koningsdag staat in 

onderstaande link. 

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

koningsspelen/ 

 

Rekening schoolfonds 

De rekeningen zijn inmiddels verstuurd en de 

meeste ouders hebben alles betaald. Mocht u nog 

maar een gedeelte hebben betaald dan verzoeken 

we u z.s.m. het resterende bedrag over te maken.  
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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! 

 

Overblijf 

Met ingang van volgend schooljaar stoppen juf Anna 

en Greet met hun overblijfwerkzaamheden. We 

hebben dus nieuwe mensen nodig. Mocht u zelf 

interesse hebben of iemand kennen die interesse 

heeft dan kunt u contact opnemen met Iris Kuiper. 

i.kuiper@sooog.nl 

 

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, ananas en komkommer. 

 

Bloemenactie 

Alle bestelformulieren zijn ingeleverd en de bloemen 

zijn besteld. Dinsdag 8 mei krijgen de leerlingen de 

bloemen mee. Mocht uw zoon of dochter heel veel 

bestellingen hebben, dan kunt u ze natuurlijk ook 

gewoon afhalen, tussen 10.30 uur en 18.00 uur. 

 

 

 

Een cadeau voor de groep 1 en 2 

Het initiatief ‘Geef een 

(prenten)boek cadeau’ heeft 

als missie alle – maar dan 

ook alle – kinderen in 

Nederland en Vlaanderen te 

laten opgroeien tussen de 

allermooiste kinderboeken. 

Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen 

en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe 

heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig 

verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is 

bovendien een voorwaarde voor succes op school en 

later in de samenleving. Om die missie te laten 

slagen wordt ieder jaar in april een prachtig 

prentenboek ter beschikking gesteld. Vorig jaar was 

dat het boek Gruffelo van Julia Donaldson.  

Het prentenboek van 2018 is Raad eens hoeveel ik 

van je hou van Sam McBratney en Anita Jeram. Heel 

veel les 

 

 

 

Nieuw op de website 

Inentingen 9-jarigen dit jaar anders 

georganiseerd.(5-8) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/inentingen-voor-

9-jarigen-dit-jaar-anders-georganiseerd/ 

 

Weerbaar naar de brugklas(8) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/weerbaar-naar-

de-brugklas/ 

 

Boomfeestdag (6-7) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/boomfeestdag-1/ 

 

Doekoe-actie (1-8) 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/doekoe-actie/ 

 

Kiva Nieuwsbrief 

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

7/ 

 

Nieuwe step voor de leerlingen van groep 3/8 

https://www.obsbeerta.nl/nieuws/nieuwe-step-

voor-de-leerlingen-van-groep-38/ 
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