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Nieuwe leerlingen op de Uitkijck
Afgelopen maand zijn Jordy (groep 8), Romy
(groep 6) en Kaily (groep 1/2A) Aitink weer
teruggekomen op de Uitkijck.

Van harte welkom en veel plezier op de Uitkijck

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze
leerlingen,
De donkere maanden lijken voorbij.
Langzaamaan blijft het langer licht. Als je
langs de tuinen en parken loopt, zie je de
bloesem en het nieuwe blad weer
tevoorschijn komen. Het geeft nieuwe
energie, ook voor het werk op school!
In de achterliggende periode hebben we
hard doorgewerkt aan verschillende thema’s.
We zijn gestart met het oefenprogramma
Snappet. De eerste ervaringen zijn positief!
Ook met andere onderwerpen, zoals de
leerlijnen, KWINK en het ouderportaal hebben
we stevige stappen kunnen zetten. We hopen
u later meer uitgebreid te informeren over de
stand van zaken.

GEPLANDE
ACTIVITEITEN
01-04-2018&02-04-2018
Pasen
03-04-2018
Studiedag
09-04-2018
Groep 6 naar de
Pauluskerk
12-04-2018
Groep 7 theorie
verkeersexamen
17-04-0218 t/m 19-04201818,19
Groep 8 eindcito’s
17-04-2018
Groep 7 naar het
Klokhuis
20-04-2018
Koningsspelen
27-04-2018
Koningsdag – alle
leerlingen vrij
27-04-2018 t/m 13-052018
Meivakantie
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In de komende periode staat een aantal belangrijke zaken in de agenda:
verschillende excursies, een verkeersexamen en voor groep 8 de eindtoets
van Cito. Veel plezier en heel veel s ucces toegewenst!
Met vriendelijke groet, Dirk van Garderen

VRIJE DAGEN
In april hebben de leerlingen een aantal vrije dagen:
2 april

Tweede Paasdag

3 april

Studiedag

27 april

Koningsdag

27 April begint de meivakantie, deze duurt t/m zondag 13 mei.

OUDERPORTAAL
Veel ouders hebben zich al aangemeld bij het ouderportaal, heel fijn!
Als u nog geen inloggegevens heeft ontvangen, dan is bij ons geen juist e mailadres bekend. U kunt een mail met daarin het juist e -mailadres sturen
naar admin@deuitkijck.nl, dan krijgt u ook de inloggegevens.
In het ouderportaal is het mogelijk om te zien bij wie uw kind in de groep
zit. Zichtbaar wordt dan een pasfoto en de adresgegevens van de
kinderen uit de groep (telefoonnummer en e-mailadres worden niet
zichtbaar). Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u een mail sturen naar
admin@deuitkijck.nl.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Het voorjaar staat voor de deur en dat zijn
we begonnen met fijn opgeknapte
schoolpleinen! We willen graag nogmaals
alle ouders en leerlingen enorm bedanken
voor het schilderen, boren, snoeien,
planten, schoonmaken, bakken, oppassen,
koffie/thee zetten, klussen en de
gezelligheid!
Ook het pannenkoekenbakken is uiteindelijk
goed gekomen, de ouderen hebben enorm
genoten! Super gedaan door groep 6 en de
ouders die hebben geholpen.
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Beetje koud, maar wel gezellig was het voetbaltoernooi,
met hulp van de groepsouders van groep 7 en 8 was er w at
lekkers voor de voetballers en hun begeleiders. En alle
spelers zagen er flitsend uit in de mooie shirts.
Afgelopen woensdag kwam de Paashaas bij
groep 1 en 2 en mochten de kleuters met de
Paashaas mee naar het Cantonspark om daar
paaseieren te zoeken. De kleuters hadden
enorm veel pret en terug op school kregen alle
leerlingen een paar chocolade paaseieren
van de Paashaas.
Door 2 oplettende ouders werd de OV geattendeerd op een super leuk
uitje voor de hoogste groepen. We hebben dit meteen doorgegeven aan
de leerkrachten en nu gaat groep 7 op 16 april gratis met de bus naar de
bright ideas hub en het Klokhuis!!!!
De OV gaat de komende tijd met een aantal teamleden Talent in Zicht
voorbereiden. En we zijn bezig met de prikborden die we willen
aanschaffen met de opbrengst van de kleding inzameling.
We wensen de 8-e groepers vast veel succes met de Citoweek.
Hartelijke groet namens de OV, Wendy Buijsse

KINDERFYSIOTHERAPIE
Beste ouders en verzorgers van de kinderen van de Uitkijck,
Wellicht heeft u ons al in de wandelgangen zien lopen of heeft u reeds
contact gehad over onderzoek of behandeling van uw kind, echter stellen
wij ons graag nog even aan u voor.

Wendy Lavooij

Wij zijn Wendy Lavooij- Springer en Mariska
Sorgedrager- van der Valk, beide
kinderfysiotherapeut bij Kind & Zo
kinderfysiotherapie. Onze praktijk is gevestigd
in het gezondheidscentrum in de oosterstraat
in Baarn. Naast het behandelen van kinderen
in de praktijk, zien wij ook veel kinderen aan
huis of op school (ook op de uitkijck).
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Wij onderzoeken en behandelen kinderen
met uiteenlopende klachtenbeelden in de
leeftijdscategorie 0-18 jaar. In de
basisschoolleeftijd zien wij kinderen onder
andere bij motorische problemen,
schrijfproblemen, angst voor bewegen,
sensomotorische integratieproblemen,
pijnklachten, houdingsproblemen,
sportblessures, overgewicht, etc.

Mariska Sorgedrager

Daarnaast geven wij Zit met Pit lessen, dit is een preventief lesprogram ma
voor kinderen van groep 5 waarin kinderen leren hoe zij aan hun
zithouding kunnen werken. U heeft vast wel iets in het nieuws gezien over
de toenemende mate van rugproblemen bij kinderen.
Heeft u een vraag, wilt u graag meer weten over wat wij doen?
Dan mag u ons natuurlijk altijd aanspreken in de wandelgangen of bellen/
mailen naar onze praktijk. Kijk voor meer informatie
op www.kindenzo.com.
Groet, Wendy Lavooij- Springer en Mariska Sorgedrager- van der Valk

SPORTDAGEN MEIVAKANTIE
Op maandagochtend 30 april 2018 komen profspelers Percy Isenia en
Kevin Heijstek voor de vijfde keer naar Baarn o m samen met Irene een
leerzame en indrukwekkende Honkbalclinic te geven. Tijdens deze clinic
leren de kinderen de beginselen van het honkballen, zoals gooien,
vangen met een honkbalhandschoen en de bal slaan met een knuppel.
Natuurlijk wordt de clinic afge sloten met een honkbaltoernooitje. Er zal
rond 12.30 uur bij het veld worden gelunch t (zelf lunchpakketje
meenemen!) waarbij er gelegenheid is om een handtekening te vragen.
Deze clinic duurt van 10.00 – 13.00 uur waarbij de deelnemers vriendelijk
verzocht wordt om rond 9.45 uur aanwezig te zijn op het hoofdveld van VV
Eemboys/BSO Sportkidz! aan De Geerenweg 6-D zodat we op tijd kunnen
beginnen. Trek stevige sportkleding aan en sportschoenen voor buiten op
het gras. Kosten: € 7,50 per kind.
Op donderdag 3 mei 2018 volgt dan nog een tweede topevenement
want dan heeft Irene weer drie trainers van het Ajax Consultancy Team
naar Baarn kunnen halen : zij gaan gezamenlijk een
onvergetelijke Voetbalochtend verzorgen. Ook deze sportclinic vindt
plaats op het hoofdveld van VV Eemboys/BSO Sportkidz! en zal duren van
10.00 – 12.30 uur, waarna ook nu weer bij het veld kan worden geluncht
(zelf pakketje meenemen). De ochtend zelf zal bestaan uit verschillende
onderdelen zoals snelheidstraining, doelschieten, partijspel en (loop -/
4|Pagina

voetbal-) techniek. We sluiten af met een spannende “shoot out” waarbij
in elke leeftijdsgroep mooie (Ajax)prijsjes kunnen worden gewonnen. Wie
wil hier nu niet aan meedoen? Ook hier wordt iedereen verzocht tijdig
aanwezig te zijn (vanaf 9.45 uur inloop) zodat we klokslag 10 uur kunnen
beginnen. Trek je sportkleding en voetbal -/sportschoenen aan. Kosten: €
7,50 per kind.
Aanmelden kan via de
website www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn onder het tabblad
“Meivakantie 2018”. Vervolgens klik je eerst op “BSO sportactiviteiten” en
daarna op “ Honkbalclinic” en/of “Voetbalclinic”. Hier vind je alle
benodigde informatie. Mocht je eerst nog meer inlichtingen willen dan
kan je contact opnemen met mij via email:irene.de.jong@kpnplanet.nl of
via 06-49900591.

Met vriendelijke groeten, namens het team, Dirk van Garderen
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