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Nieuwe leerlingen op de Uitkijck
In januari zijn Raimon Croon en Stijn Wijchers
begonnen in groep 1/2B. In groep 3 is Sedra
Alchami gestart en in groep 5 is Thomas Roeleveld
nieuw gekomen.

GEPLANDE
ACTIVITEITEN
12-02-2018 t/m 16-022018
Inzamelactie Bag2School
16-02-2018
Rapporten mee naar
huis
23-02-2018
Studiedag – alle
leerlingen vrij
26-02-2018 t/m 04-032018
Voorjaarsvakantie

Van harte welkom en veel plezier op de Uitkijck

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze
leerlingen,
Bijna drie maanden mag ik nu werkzaam zijn
op de school. Elke groep heb ik nu één of
meerdere keren bezocht. Ook met een groot
aantal ouders heb ik reeds gesproken of kort
kennisgemaakt. In de gesprekken merk ik dat
de onrust van de afgelopen periode veel
doet met school en met ouders en dat er tijd
nodig is om weer een stabiele basis te krijgen.
Ik hoop van harte dat we elkaar die tijd ook
gunnen. Deze maand komen we daar op
terug (zoals we dat hebben aangegeven in
december jl.) door met u te delen welke
stappen we als school gaan zetten om de
kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren.
Daarbij gaat het ook over hoe wij als school
en ouders met elkaar communiceren. Samen
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met u bouwen aan deze mooie school, daar staan we voor en daar gaan
we voor!
Op 14 februari moet juf Connie een oogoperatie ondergaan. Als alles
goed verloopt, zal de juf alleen donderdag 15 en vrijdag 16 februari
afwezig zijn. Voor deze dagen proberen we goede vervanging te regelen.
Juf, wensen u heel veel sterkte toe en hopen dat de opera tie succesvol
mag zijn!
Sinds lange tijd is het de gewoonte dat er vanaf half negen ’s morgens
voor ouders de gelegenheid bestaat samen een bak koffie of thee te
drinken. Onze school is ook een plaats van ontmoeting en dan past een
dergelijk koffiemoment daarin. We merken echter dat de afspraken over
dit koffiemoment niet altijd meer helder zijn of dat een aantal ouders deze
niet kennen. Daarom willen we de afspraken hier herhalen en u dringend
verzoeken zich daaraan te houden.


Er is gelegenheid koffie of t hee te drinken met elkaar aan de tafel
bij de keuken. Hartelijk welkom!



U kunt hier gebruik van maken tussen 8.30 en 9.00 uur.



Eventuele kleine kinderen die niet naar school of de peuterspeelzaal
gaan, spelen bij de koffietafel. Op deze manier kunnen de ouders
goed toezicht houden op hen en storen zijn de groepen rond de hal
niet onnodig.



We spreken in het Nederlands met elkaar.

We merken dat het koffiemoment vaak uitloopt tot na 9.00 uur. We willen
u dringend verzoeken zich aan de tijden 8.30 en 9.00 uur te houden. De
groepen die rond de hal zijn gesitueerd, willen graag ook de hal
gebruiken voor werkplekken. Als er dan nog ouders en kinderen aanwezig
zijn, kan dat als storend ervaren worden.
We merken ook dat de kleine kinderen nogal eens ongemerkt door de hal
dwalen. Ook hiervoor willen we uw aandacht vragen. Wilt u ervoor zorgen
dat de kleine kinderen rond de tafel blijven spelen?
We hopen van harte dat u als ouders ook elkaar helpt herinneren aan
deze afspraken. We houden het dan overzichtelijk, ordeli jk, rustig en
gezellig. Hartelijk dank voor uw medewerking!

RAPPORTEN
Op 16 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Naar aanleiding
van dit rapport wil de leerkracht graag met u in gesprek gaan om samen
te kijken naar wat goed gaat en samen de leerpunten te bespreken. Het is
een terugblikken en het is vooral samen vooruitkijken en bespreken wat
uw kind in de komende periode nodig heeft.
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Het rapport is zorgvuldig en met aandacht samengesteld. Hoewel een
rapport een goed beeld geeft van hoe de on twikkeling van uw kind is,
blijft het gesprek erover van groot belang. Daarom stellen wij het zeer op
prijs, en we roepen u daartoe ook van harte op, om u op te geven voor
deze gespreksavond. De middag en avond waarop de ouders kunnen
komen die meerdere kinderen op school hebben, is op maandag 19
februari. De gesprekken op die dag starten na schooltijd. Tussen half zes
en zes uur zijn er in alle groepen geen gesprekken, zodat de leerkrachten
kunnen eten. Daarna zullen de gesprekken weer vlot worden voortgez et.
U krijgt per kind van de betreffende leerkracht een uitnodiging voor het
intekenen voor de gesprekken. Naast maandagavond 19 februari zijn er
ook andere momenten gepland voor de gesprekken, maar dat zullen de
leerkrachten zelf aangeven richting u. Houd t uw mailbox en het STEVcommunicatiesysteem dan ook nauwlettend in de gaten tussen 2 en 16
februari.
Extra opmerkingen


Voor een gesprek met May Nellen, als uw kind in de peergroup zit,
kunt een afspraak met haar maken voor vrijdagmorgen 23 februari
of op een andere dag tussen 8.00 en 8.30 uur.



De gesprekken in groep 8 betreffen naast het rapportgesprek ook
het advies voor het voortgezet onderwijs. De dagen waarop deze
gesprekken zullen plaatshebben, zijn echter andere dagen. Hiervoor
is gekozen, omdat juf Connie juist in die periode een oogoperatie
moet ondergaan.
o

Het rapport krijgen de leerlingen van groep 8 op vrijdag 9
februari.

o

De gesprekken voor groep 8 zullen met name plaatsvinden op
maandag 12 en dinsdag 13 februari.

Namens het hele team heet ik u bij voorbaat hartelijk welkom en wens ik u
goede gesprekken toe met elkaar!

STUDIEDAGEN
Enkele ouders vroegen ons naar de planning van de studiedagen. Qua
onderwijstijd hadden we nog één dag over, zodat we in de komende
periode op vier studiedagen voor he t personeel uitkomen. Mede op
verzoek van de medezeggenschapsraad (MR) is er gekozen voor een
goede spreiding van de dagen over de week:
Vrijdag 23 februari, dinsdag 3 april, maandag 4 juni en vrijdag 13 juli.
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AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Lopende dit schooljaar hebben we al een aantal nieuwe aanmeldingen
gehad van leerlingen voor de groep 1 van 2018 -2019. Mocht uw kind 4
jaar worden in het nieuwe schooljaar en hebt u hem of haar nog niet
opgegeven op school, vraag ons gerust om een aanmeldi ngsformulier!
Ook uw kind is van harte welkom!

OUDERPORTAAL
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen, gaan we dit jaar starten met het
Ouderportaal van ParnasSys. Dit is het systeem voor onze
leerlingenadministratie en het ouderportaal is een online applicatie
waarop u kunt inloggen om gegevens van uw kinderen te bekijken. Het
gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals nieuwsberichten,
toetsresultaten en groepsgegevens. Tevens kunt u dan zelf wijzigingen in
bijvoorbeeld uw adres en telefoonnummer doorgeven. Om in te kunnen
loggen op het ouderportaal ontvangt u een link via de mail. Hiervoor is
het belangrijk dat wij van iedereen een juist e-mailadres hebben. Heeft u
dit nog niet doorgegeven? Doe dit dan alsnog door het sturen van een
mail naar admin@deuitkijck.nl.

BIJDRAGEN VAN OUDERS/VERZORGERS
Er wordt van ouders/verzorgers ieder jaar een aantal bijdragen gevraagd.
Het is niet voor iedereen duidelijk waarvoor de bijdragen zijn. Het lijkt ons
goed om dat nog eens uit te leggen.


De oudervereniging organiseert samen met de school allerlei
activiteiten voor en met de leerlingen. Deze activiteiten worden niet
door de overheid bekostigd. We willen dit wel gr aag voor de
leerlingen (blijven) doen. Om die reden vraagt iedere school aan de
ouders een vrijwillige ouderbijdrage.



Het overblijven op school wordt georganiseerd met en door
pauzebegeleiding. De pauzebegeleiding krijgt een
vrijwilligersvergoeding daarvoor en moeten een VOG aanvragen.
Tevens worden er spelmaterialen aangeschaft voor de leerlingen.
Voor de kosten voor de pauzebegeleiding en de spelmaterialen
wordt door school van u een verplichte overblijfbijdrage gevraagd.
Deze bijdrage is dus niet vrijwil lig.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat er verwarring kan ontstaan, omdat
beide bijdragen naar de rekening van de oudervereniging worden
overgemaakt. Om financieel technische redenen kan dit (nog) niet anders
geregeld worden. Het gaat dus om twee verschillende bijdragen.
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We willen u vragen om ook de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, zodat
wij de activiteiten voor uw kind(eren) kunnen blijven organiseren en
betalen. Bij voorbaat heel hartelijk dank daarvoor!

DECLARATIEFONDS
Bent u inwoner van gemeente Baarn en hebt u een laag inkomen? Dan
kunt u mogelijk in aanmerking komen voor het declaratiefonds. Dit is een
jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk,
sportief en recreatief gebied. U kunt bijvoorbeeld lid worden van een
sportvereniging of muziekles volgen. Voor inwonende kinderen van 4 tot
18 jaar is er ook een aanvullende vergoeding. U kunt nu ook in het
formulier aangeven of u de aanvullende vergoeding wilt gebruiken voor
zwemlessen bij De Trits.
Voor dit jaar, 2018, kunt u uw aanvraag indienen vanaf 1 februari 2018 tot
en met 31 januari 2019.
Voor meer informatie: https://www.baarn.nl/home/producten diensten_42689/product/declaratiefonds_727.html

EVEN VOORSTELLEN – ROAN PETRONIA
Ik ben Roan Petronia en ik geef op maandag en woensdag les aan de
kinderen van groep 3,4,5 en 6. Ik ben 24 jaar oud en kom oorspronkelijk uit
Aruba. Nu woon ik inmiddels al zes jaar hier in Nederland. Op de
maandagmiddag en woensdagochtend zal ik aanwezig zijn in de
Driesprong, waar de kinderen van de Uitkijck gymles krijgen. Op de
andere dagen geef ik les op een andere school. Ik hoop dat we in de
komende tijd veel plezier met elkaar kunnen beleven in de gymzaal.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
De oudervereniging kijkt met veel plezier terug op een gezellige
feestmaand! Deze en andere evenementen (en alle overige OV activiteiten) worden niet door school, maar volledig van de ouderbijdrage
betaald. Op 26 januari is tweede deel van de ouderbijdrage,
€ 29,- per leerling, geïncasseerd. U heeft hierover een mail van onze
penningmeester ontvangen. Mocht de betaling van het eerste deel van
de ouderbijdrage begin van het schooljaar niet gelukt zijn of u wellicht zijn
ontschoten, dan kunt u dit natuurlijk optellen bij deze betaling en het
totaalbedrag van € 55,- ineens overmaken. Wanneer u niet in staat bent
om de ouderbijdrage in zijn geheel te voldoen of baat heeft bij een meer
gespreide betaling, neem dan contact met ons op om samen te kijken
naar de mogelijkheden. De OV van De Uitkijck vindt het van belang dat
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iedereen mee kan doen en sluit geen kinderen uit. Een extra donatie is
natuurlijk ook mogelijk en zeer welkom! Alle bijdragen komen direct ten
goede aan activiteiten voor de leerlingen, dus met extra giften ku nnen wij
meer mooie dingen doen voor de kinderen. (De organisatie van de OV en
activiteiten wordt volledig gedaan op vrijwillige basis.) Als er vragen zijn
over de ouderbijdrage dan kunt een mail sturen naar ov@deuitkijck.nl.
Ook vind u informatie over de OV en al haar activiteiten op
www.deuitkijck.nl onder het kopje ouders > oudervereniging.
De OV gaat in de week van 12 t/m 16
februari kleding inzamelen t.b.v. onze
school. We willen graag prikborden
aanschaffen voor boven de kapstokken
en op andere lege muren in de
gemeenschappelijke ruimtes zodat de
school makkelijker te versieren is, maar
ook rustiger oogt. We doen dit met de
actie Bag2school. Gooi oude kleding dus
niet weg en breng het in de week van 12
-16 februari naar school, we verzamelen
alle zakken in de directiekamer! Op
maandag 19 februari worden de zakken kleding opgehaald. Meer
informatie http://bag2school.nl/spelregels .

Op zaterdag 10 maart is het weer klusdag op school! Dit is in het kader
van NLDoet, waar we ook een financiële bijdrage van ontvangen om
materieel voor het opknappen aan te schaffen. We willen met jullie hulp
diverse klusjes doen op het schoolplein en in de school. Op het lijstje staan
o.a. diverse schoonmaakklusjes, planten snoeien en bemesten, de oranje
trap buiten opknappen en schilderklusjes. Er wordt gezorgd voor
kinderopvang zodat alle ouders lekker kunnen klussen.
Een andere activiteit in maart is de pannenkoekendag op 15 maart.
Hierover volgt meer informatie in de volgende Uitkijckpost.
Tot slot nog een herinnering: b ij de deur staat een inleverdoos voor lege
cartridges en mobiele telefoons. We zamelen deze in om het milieu te
ontlasten en het levert een centje op voor de OV kas. Dus als de printer
geen inkt meer geeft, gooi de lege cartridge niet weg maar lever hem op
school in. Of ligt er nog ergens een oude mobiele telefoon? Werp hem in
deze doos.
Hartelijke groet namens de OV, Wendy Buijsse
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DAMMEN
Gijs, Gervais, Marlon en Vincent hebben ook dit
jaar het schooldamkampioenschap gewonnen!
Zaterdag 17 maart mogen zij meedoen met de
provinciale damkampioenschappen. Wij wensen
hen natuurlijk veel succes!

NIEUWE LEERPLICHTAMBTENAAR IN BAARN
Mijn naam is Mireille Klijn (rechts op
foto) en vanaf 1 januari ben ik, naast
Sabrina Kommers, werkzaam als
leerplichtambtenaar in de gemeente
Baarn.
Hiervoor ben ik bijna 19 jaar werkzaam
geweest bij de politie in Hilversum,
waarvan 11 jaar als jeugdagent.
Tijdens deze werkzaamheden heb ik
geconstateerd hoe belangrijk het is
dat een kind een goede (thuis)basis en structuur heeft. Het naar school
gaan vormt hierin natuurlijk een groot aandeel. Daarom is een goede
samenwerking met ouders, jongeren, scholen en hulpverleningsinstanties
heel belangrijk wanneer er sprake is van schoolverzuim.
Een van mijn doelen is dan ook zeker een goede samenwerking.
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Aanvullend nog even de basisrichtlijnen van Leerplicht:
Vanaf vier jaar mag een kind naar school, vanaf vijf jaar is het leerplichtig
(de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een kind vijf
jaar is geworden).
De leerplicht verandert in kwalificatieplicht aan het einde van het
schooljaar waarin de leerling zestien jaar werd.
Heeft de jongere dan nog geen startkwalificatie (dat is een HAVO -, VWOof Mbo-2 diploma), dan blijft de jongere tot zijn achttiende verjaardag
verplicht onderwijs te volgen.
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze
leerplicht.
De woorden “toezicht houden” wekken mogelijk de indruk dat de
leerplichtambtenaar alleen handhaaft. Echter de leerplichtambtenaar is
er juist ook om ouders en scholen te ondersteunen.
Schoolverzuim los je vaak niet alleen op. Niet als ouder, niet als school en
ook niet als leerplichtambtenaar.
Voor meer informatie over de rechten en plichten rondom de leerplicht
verwijzen wij u naar de schoolgids en of de website van de school. Ook
vind u informatie over de leerplicht op de website van de gemeente
Baarn. Bij vragen en voor advies kunt u bij de leerplichtambtenaar
terecht. Belt u in dat geval naar de gemeente Baarn via telefoonnummer
035-548179.

SPORTDAGEN VOORJAARSVAKANTIE
Ook dit jaar worden er in de
voorjaarsvakantie 2 sportdagen
georganiseerd. Sportcoördinator Irene de
Jong (Gemeente Baarn en Kinderopvang
Baarn) organiseert dan ook in samenwerking
met ex-basketbalprof Henk Pieterse en BTTV
Elan twee niet-te-missen sportdagen voor
alle Baarnse basisschoolkinderen.
Wil jij graag aan een van deze twee
sportdagen (of allebei?!!) meedoen?
Geef je dan snel op via
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn en
kijk voor beide dagen onder het
kopje “Sportdagen Krokusvakantie 2018” !
Mocht je nog meer informatie willen, neem dan contact op met Irene de
Jong, via irene.dejong@baarn.nl of 06-49900591.
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BERICHT VAN DE SCHOOLFOTOGRAAF
NIEUW MOBIELE WEBSITE OOK OP DE TELEFOON
Herinnering aan school: Ga
Online https://bestel.rdfoto.nl
Print vanaf € 4,00, Digitale bestanden zijn
binnen enkele uren in mailbox.
Tevens: Canvas, posters, hdmetal, print op hout of fun producten o.a.
Onderzetters, placemat, lunchbox of hdmetal sleutelhanger
Heeft u vragen? Mail dan: vragen@rdfoto.nl .

Met vriendelijke groeten, namens het team, Dirk van Garderen

9|Pagina

