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27-2 / 20-3 / 17-4 / 15-5 /19-6
15-2
18 t/m 22 februari
25 februari
26 en 27 februari
8-3

Gebedsgroep
Studiedag leerkrachten, LEERLINGEN VRIJ!!
Voorjaarsvakantie
MR
hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief 12

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 8/9: 18 feb. t/m 1 maart 2019
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41
Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17
Voorwoord
Vrijdag 15 februari 2019 heeft het team een studiedag gehad. Er is over diverse onderwerpen
gesproken o.a. over het welbevinden van de kinderen van onze school aan de hand van de uitkomsten
van de vragenlijsten van ZIEN een methodiek die de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in
beeld brengt. In de bovenbouwgroepen vullen de kinderen ook een vragenlijst in. De uitkomsten
worden besproken en er wordt gekeken welke interventies er plaats moeten vinden op groepsniveau
en soms ook op leerling niveau. Daarnaast evalueren we ook de opbrengsten van de tussentoetsen die
we in januari hebben afgelopen. De leerkrachten hebben de resultaten aan elkaar gepresenteerd en
hebben elkaar verteld wat de vervolgacties zijn voor de komende periode: Wat zien we, wat vinden
we ervan en wat gaan we doen, m.a.w. wat hebben de uitkomsten van de resultaten voor invloed op
ons dagelijks lesgeven? De onderbouwgroepen hebben gesproken over de leerlijnen voor het jonge
kind en hebben de groepsplannen geëvalueerd en aan elkaar gepresenteerd en elkaar feedback
gegeven. ’s Middags stond in het teken van de LOG’s (LeerOntwikkelGroepen), waarbij de verschillende
LOG’s elkaar hebben gepresenteerd waarmee ze dit jaar bezig zijn/gaan. Ook wordt er vooruit geblikt
naar de nieuwe schoolplanperiode waar we gaan beschrijven waar de school over 5 jaar wil staan. Op
schoolniveau is door de werkgroep voor de schrijfmethode een schrijfmethode gepresenteerd waarna
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besloten is tot aanschaf van een nieuwe schrijfmethode: Pennenstreken. Tot slot is het
beleidsdocument coöperatieve werkvormen behandeld en vastgesteld als beleidsstuk.
Rapportage school enquêtes
De rapportage van de school enquêtes zijn binnen. Binnenkort zullen deze rapportages worden
besproken met het team, de ouders (MR en Klankbord) en met de leerlingen. Ik zal de gesprekken
voeren en van de uitkomsten verslag doen in 1 van de volgende nieuwsbrieven.
Personeel
Afgelopen week was juf Gré ziek, waardoor gedurende de week verschillende mensen voor de groep
hebben gestaan. Gelukkig was juf Maria ook bereid om de eerste dagen van de week voor haar
rekening te nemen, waardoor voor de kinderen wel een bekend gezicht aanwezig was. Haar inzet had
ook als gevolg dat ook juf Annemieke een extra dag voor haar kleutergroep heeft gestaan. Fijn dat
collega’s elkaar in deze aanvullen en bereid zijn een extra dag of dagen te werken, zodat de continuïteit
in de groep gewaarborgd is en dat we ziekte intern kunnen oplossen. We willen ook nog even de
namen noemen van onze zieke collega’s, die nog niet op korte termijn hun werk kunnen hervatten. De
gesprekken zijn gaande. We hopen en bidden dat het herstel de positieve goede kant op mag (blijven)
gaan en wensen deze collega’s ook van harte beterschap.
Daarnaast zijn er ook zorgen in een aantal gezinnen van onze school. Het gaat dan om o.a. de
gezondheid van één van de ouders, of ‘spanningen’ binnen gezinnen rond echtscheiding of andere
gezinsproblematiek. Ook daar wensen we kracht en wijsheid om tot goede inzichten en besluiten te
komen. De zieken wensen we beterschap!
Instroomgroep
Rectificatie voor de infoavond.
Deze vindt plaats op 21 maart om 19.30 uur.
Op dit moment zijn we bezig met het bemensen van de instroomgroep. Er worden namen genoemd.
Er zullen twee leerkrachten voor de instroom groep staan. De startdatum voor de instroomgroep is
1 april 2019.

Verjaardagen t/m 8 maart
februari
17
17
21
21
22
23
23
24
24
28
28
28
Maart
2
3
6
7

Fabian
Ellen
Amber
Mirthe
Thirza
Boaz
Sven
Kris
Myrthe
Jari
Stacey
Fardau

7 AS
4 GM
1-2 MA
5 LW
1-2 MA
5 LW
4-5 J
7 AS
8 JR
4-5 J
4 GM
1-2 MA

Julian
Martijn
Fabian
Marlène

7 AS
1-2 MA
1-2 YS
6 SD

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
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Gymzaal Skagerrak
De gymzaal aan de Skagerrak wordt in de voorjaarsvakantie opgeleverd. Na de voorjaarsvakantie
vanaf maandag 25 februari 2019 kunnen de groepen weer gebruik maken van een vernieuwd
gymlokaal.
Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd 2019

Twan Wijnia (groep 7AS) is door naar de kwartfinale op dinsdag 19 maart 2019
in het Cultuurbedrijf NOP. Gefeliciteerd!!
De hele groep mag mee om hem aan te moedigen. Zet ‘m op Twan.

Incasseren ouderbijdrage
Op 9 maart wordt de 3e termijn van de ouderbijdrage geïncasseerd. Wij willen u vragen of u er voor
wilt zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
Activiteiten voor kinderen op woensdagmiddag
Woensdagmiddag om de twee weken organiseren wij in het buurthuis een middag vol activiteiten voor
kinderen die op een basisschool zitten. Het is van 14.00 tot 15.30 uur. De volgende middag is op 20
februari.
Het kan zijn dat we gezellig gaan knutselen, of bingo spelen met hele mooie prijzen. Onder leiding van
Grietje is het altijd weer een verrassing. Een feest zal het zeker zijn. We vragen wel een kleine bijdrage
per keer voor de materialen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons buurthuis aan de
Atlantischestraat 18, tel. 0527-795113
Deze middag zijn een initiatief vanuit de buurt mede mogelijk gemaakt door Buurthuis Espelervaart,
website: www.buurthuis-espelervaart.nl

Nieuws van de Ukkenburcht

De peuters zijn naar de voorstelling van de Nationale
Voorleesdagen geweest, deze werd gehouden in de
bibliotheek. Het boek ‘Een huis voor Harry’ stond hierin
centraal.
Wat was het een geweldige belevenis voor de peuters!
Muisstil hebben ze zitten kijken en luisteren naar hoe Harry
tikkertje deed met Vera de vlinder, haar uit het oog verloor
en uiteindelijk verdwaalde. Op zoek naar een nieuw huis
beleefde Harry heel wat avonturen en maakte nieuwe
vriendjes. Gelukkig vond Harry Vera weer in het park en
samen met Vera en zijn poezenvriendjes vond hij zijn huis
weer terug.
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Gevonden!
Ook op de Ukkenburcht werd er flink naar onze verdwaalde Harry
gezocht. We hebben de hele school doorzocht en zijn zelfs bij
meester Harm geweest om te vragen of hij Harry had gezien.
Helaas wist hij ook niet waar hij was, maar had wel een goede tip:
kattenbrokjes bij de deur van het lokaal zetten. We hebben Harry
ook gezocht bij de kleuters en bij alle buren rondom school.
Helaas…..
Ten einde raad hebben we pijlen opgehangen in school richting
ons lokaal, en dat werkte! Harry is weer thuis. Samen met de
peuters en de kleuters hebben we een feestje gevierd ter ere
Harry’s thuiskomst. Gelukkig een happy end!

Peuterpraat
In de kring hebben we het over het bijbelverhaal van Izaak. Zijn vader Abraham stuurt zijn bediende
om op zoek te gaan naar een vrouw, deze nam allemaal geschenken mee voor de toekomstige vrouw
van Izaak.
Juf: wat zou de toekomstige vrouw van Izaak mooi vinden om te krijgen?
Peuter: een graafmachine!

Welkom
Vorige week is Isabel bij ons gestart, we wensen je heel veel plezier!
Team de Ukkenburcht
Nieuws van de Boemerang

Werken in de ruimte
Bij de Boemerang zijn we nog druk bezig met het thema het heelal. Veel van onze activiteiten hebben
te maken met het heelal. We hebben bijvoorbeeld de zon gemaakt en lieten de aarde eromheen
draaien. En we hebben uitgeprobeerd hoe je een raket moet maken.
Maar natuurlijk werken we bij de Boemerang niet alleen met thema’s: we mogen ook graag een
spelletje met elkaar spelen. Of we leven ons uit in de gymzaal: van een oud-leerling van de
Boemerang kregen we een pittige gymles!
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Samen hebben we veel plezier bij de Boemerang, de kinderen vinden het er Top!

KDV De Kindertuin
Op dinsdag 22 januari 2019 hield de Kindertuin in samenwerking met peuterspeelzaal “De
Ukkenburcht” het Nationale Voorleesontbijt 2019.
Corine Meijer van Theater Letterlandt was onze gast en zij las de kinderen voor uit het boek: ‘Een
huis voor Harry’, geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers.
Na afloop genoten we van een heerlijk ontbijt in de hal met bolletjes, beschuitjes, krentenbrood en
gekookte eieren.
Ook dit jaar was het Nationale Voorleesontbijt weer een geslaagde activiteit bij de Kindertuin!

Met vriendelijke groet en een fijne voorjaarsvakantie gewenst!
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.
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