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Nieuwe leerlingen op de Uitkijck
Dit schooljaar zijn Safrina Menjli en Pim van
de Hoef in groep 1/2A gestart. In groep 1/2
B zijn Lou van Rooy en Nadir Asag-Gau
begonnen.
Van harte welkom op de Uitkijck en veel
plezier!

VACATURE CONCIERGE
Op maandag en dinsdag hebben wij een
conciërge: Klaas van de Veen. Op de overige
dagen werkt hij op een andere school. Dit
betekent dat wij voor de woensdag,
donderdag en vrijdag nog op zoek zijn naar
een conciërge. Wellicht zijn er
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die het leuk
vinden om één of meerder ochtenden in de
week te helpen op de Uitkijck. U moet dan
denken aan koffie zetten, kopiëren,
lamineren, de keuken opruimen, telefoon
aannemen en allerlei andere klusjes. Heeft u
interesse? Loop dan eens bij mij langs.

GEPLANDE
ACTIVITEITEN

06-09-2017
11.45 uur Informatieochtend groepsouders
13-09-2017 t/m 15-092017
Kamp groep 8
14-09-2017
Schoolreis groep 1/ 2/ 3
19-09-2017
Informatie-avond
20-09-2017
8.30 uur Informatieochtend
pauzebegeleiders
03-10-2017
Schoolfotograaf
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BROODDOOSJES EN DRINKBEKERS
Zoals u ongetwijfeld
gemerkt heeft, hebben alle
kinderen een broodtrommel
en drinkbeker (Dopper)
gekregen. Zo willen wij,
samen met de kinderen,
zorgen voor minder afval op
school. Speciaal voor de
deze actie kwam de
burgemeester op school. Hij
liet aan de kinderen zien
hoeveel afval er eigenlijk is
als iedereen pakjes drinken
en zakjes meeneemt. Ook
vertelde de burgemeester
over de plastic soep in de
oceanen. Daarnaast
leerden de kinderen van Bslim hoeveel suiker er in een pakje chocomel (5 klontjes suiker) of blikje
cola (7 klontjes!) zit. De Dopper vullen met water is dus een
milieuvriendelijk en gezond alternatief.

ROOKVRIJE ZONE
Naast een afvalvrije en fitte school, is de Uitkijck ook een rookvrije school.
In 2020 moeten alle scholen en schoolpleinen rookvrij zijn. Vooruitlopend
daarop willen wij eind van dit jaar rondom school een rookvrije zone
maken. Concreet betekent dit dat er vanaf 2018 geen asbak meer voor
de school hangt en dat er voor school niet meer gerookt mag worden.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Dinsdagavond 29 augustus heeft de OV haar eerste vergadering gehad.
We hebben weer een groot aantal plannen besproken en taken verdeeld.
We zijn héél blij 2 nieuwe leden te verwelkomen, Stefanie Mouwen
(moeder Marijn groep 7) is net voor de zomer ons team komen versterken
en Saskia van de Hoef (moeder Pim groep 1A) is nu net aangehaakt. Zij
stellen zichzelf graag even voor:
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Mijn naam is Stefanie Mouwen. Ik ben getrouwd met Carlos
en samen met onze twee kinderen Lieke (13) en Marijn (10)
wonen we in Soest. Marijn is in maart van dit jaar op de
Uitkijck gekomen en zit nu in groep 7. Ik werk als manager
bij een grote huisartsen organisatie in Arnhem. Om meer
actief betrokken te worden bij school ben ik lid geworden
van de OV.
Hallo, ik ben Saskia van de Hoef, ik ben de moeder van
Pim, Pim zit in groep 1a. Ik vind het belangrijk om met mijn
kind mee te groeien en te weten waar hij mee bezig is.
Graag wil ik mij ook nuttig maken op school en zit nu in de
OV, ben groepsouder en zal op dinsdag en donderdag als
pleinwacht op school zijn. Ik heb er erg veel zin in!
We zijn ontzettend verheugd dat er voor elke groep nu 1 of 2
groepsouders zijn aangemeld. Op woensdagochtend 6 september zullen
we op school deze ouders verder inlichten en daarna zullen de
groepsouders worden bekend gemaakt, en zal een deel van de
communicatie over schoolactiviteiten via hen verlopen. We gaan ervanuit
dat jullie ze allemaal goed zullen ondersteunen zodat het e en prettige
samenwerking wordt.
Om de ov-activiteiten en schoolreisjes te kunnen realiseren hebben we
een ouderbijdrage nodig. Binnenkort zal het eerste deel (50%) van de
ouderbijdrage worden geïncasseerd, € 26, - per
leerling. Heeft u geen machtiging afgegeven voor
de ouderbijdrage? Dan wil ik u vragen om € 26, per leerling voor 30 september zelf over te maken
naar IBAN NL39 RABO 0304 7382 39 t.n.v.
Oudervereniging Openbaar Onderwijs in Baarn.
Graag onder vermelding van de naam en groep
van uw kind(eren). Een extra vrijwillige bijdrage overmaken mag natuurlijk
altijd! Alle leerlingen gaan van deze ouderbijdrage op schoolreis en we
vieren diverse festiviteiten die hiermee worden gefinancierd. We sluiten
nooit leerlingen uit maar begrijp wel dat wanneer u niet betaal t eigenlijk
andere ouders dat voor u doen. Heeft u nog
vragen over de ouderbijdrage? Kijk op
www.deuitkijck.nl voor meer informatie (onder het
kopje ouders > oudervereniging).
Op dinsdag 3 oktober komt de schoolfotograaf,
binnenkort versturen wij hier meer i nformatie over.
Met vriendelijke groeten, namens de ov, Wendy Buijsse
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SCHOOLGYM
Zoals eerder gemeld, hebben de meeste collega’s geen bevoegdheid om
gym te geven. Omdat wij het wel belangrijk vinden dat kinderen go ed
bewegingsonderwijs krijgen, biedt ons bestuur de mogelijkheid, dit jaar,
om een vakleerkracht in te zetten. Dat is fijn! In de week van 11 september
starten we hiermee.
In onderstaand schema staat welke klas er wanneer in de Driesprong
gymt. Voor groep 3 geldt dat zij naast de les in de Driesprong ook nog een
keer bewegen/dansen/gymmen in de speelzaal op school. Op woensdag
wordt groep 3 om 8.30 uur in de Driesprong verwacht.
MAANDAG

Groep
Groep
Groep
Groep

7
8
4/5
5/6

Ruud
Ruud
Vakleerkracht
Vakleerkracht

WOENSDAG

Groep
Groep
Groep
Groep

3
4
5
6

Vakleerkracht
Vakleerkracht
Vakleerkracht
Vakleerkracht

VRIJDAG

Groep 7
Groep 8

Helena
Helena

AFWEZIGHEID CORA
Voor de meeste ouders/verzorgers is het geen nieuws dat Cora zeer
beperkt is in haar gehoor.
Naast het dragen van hoortoestellen is zij afhankelijk van spraak aflezen
en lichaamstaal om te kunnen verstaan.
De afgelopen jaren is haar vaker geadviseerd door specialisten om na te
denken over dit beroep omdat het heel veel van haar energie vraagt.
Cora vind het werken met de kinderen te leuk om te stoppen maa r heeft
uiteindelijk besloten te kiezen voor eigen gezondheid. Dat betekent voor
ons dat Cora niet als groespleekracht blijft werken op de Uitkijck. Samen
met een arbeidstraject coach gaat zij onderzoeken wat goed passend
werk is voor haar. Gedurende dit traject blijft Cora ondersteunen op de
Uitkijck en werken met kleine groepjes. Op deze manier blijft zij betrokken
en inzetbaar op de Uitkijck, dat vinden wij erg fijn.

Met vriendelijke groeten, namens het team,
Linda de Wagt
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