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Nieuwe leerlingen op de Uitkijck
In maart is Halil Bulut begonnen in groep 1/2A.

Van harte welkom en veel plezier op de Uitkijck

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze
leerlingen,
Als ik ’s morgens net na 7.00 uur op school
kom, is het al weer licht buiten. Na een koude
voorjaarsvakantie, met wel licht veel
schaatsplezier, lijkt het voorjaar zich nu toch
wel weer aan te dienen. Ook dat is weer fijn
en geeft ook weer nieuwe energie.
Vlak voor de vakantie heb ik u, mede namens
het team, een informatiebrief toegestuurd
betreffende de gang van zaken op school.
Zoals ik als schreef, blijven we u op de hoogte
houden. Volgende week zullen we starten
met het nieuwe programma Snappet. De
tablets voor de leerlingen zijn gearriveerd en
maandagmiddag zullen we de laatste
installatie uitvoeren.

GEPLANDE
ACTIVITEITEN
10-03-2018
13.00 – 16.00 uur Klusdag
14-03-2018
Landelijke staking – alle
leerlingen vrij
15-03-2018
Pannenkoekdag groep 6
21-03-2018
Verkiezingen –
stembureau op de
Uitkijck
21-03-2018
Boomfeestdag groep 7
23-03-2018
Voetbaltoernooi groep 7
en 8
28-03-2018
Paasactiviteit groepen
1/2
30-03-2018
Goede vrijdag
02-04-2018
Pasen
03-04-2018
Studiedag – alle
leerlingen zijn vrij
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Betreffende een ander thema uit de informatiebrief, KWINK, heeft u ook
reeds een mail met bijlagen ontvangen.
Graag wil ik nog twee zaken extra onder de aandacht brengen:
Ouderportaal ParnasSys – Heeft u al ingelogd? De inloggevens zijn
naar u verstuurd per mail. Neem er even de tijd voor, zodat u erin thuis
raakt. We zullen de Uitkijckpost van vandaag zowel via STEV communicatie als via ParnasSys verzenden. Als we de STEV -communicatie
helemaal gaan stoppen, zullen we dat aan u melden.
Ouderpanel – Er hebben zich reeds ouders gemeld voor deelname
aan het ouderpanel van dit schooljaar. U kunt zich nog aanmelden. Van
harte welkom!
Met vriendelijke groet, Dirk van Garderen

VRIJE DAGEN
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen , wordt er woensdag 14 maart weer
gestaakt, alle leerlingen zijn dan vrij. Daarnaast hebben we aan het eind
van de maand een extra lang weekend: vrijdag 30 maart is het goede
vrijdag en maandag 2 april is het Pasen. Aansluitend, op 3 april, hebben
wij een studiedag gepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

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 inloggevens.
In het ouderportaal is het mogelijk om te zien bij wie uw kind in de groep
zit. Zichtbaar wordt dan een pasfoto en de adresgegev ens 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.
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Bedankt voor het inzamelen van
kleding, textiel, speelgoed e.d. We
hebben wel 512 kilo opgehaald en
daarmee € 153,60 verdiend. En we
haalden het lokale nieuws en stonden
in de Gooi- en Eemlander. Wanneer
een andere school via ons ook zo’n
actie gaat houden levert dat nog €
50,-- op. Dat zou leuk zijn! We zullen de
opbrengst goed besteden. En willen
deze actie graag volgend jaar
herhalen dus iedereen kan weer gaan verzamelen!!!
De jaarlijkse Uitkijck-klusdag is op
zaterdagmiddag 10 maart van 13.00 16.00 uur . We starten om 13.00 uur met
klussen en sluiten af met een borrel om
16.00 uur.
Dit jaar geen grote klussen maar veel
onderhoud: opruimen, bij planten, mesten, sno eien, hekje plaatsen,
basket ophangen en van alles verven.
Heeft u zelf materiaal om die dag te gebruiken zoals: bezem, schep,
schoffel, kruiwagen, snoeischaar? En/of iets lekkers bij de thee/ borrel?
Neem het mee! Er is kinderopvang voor de kinderen die t e klein zijn om te
klussen.
En we zoeken iemand die voor of na 10 maart de buitentrap met een
hogedrukreiniger wil schoonmaken.
Opgeven kan tot 9 maart via de uitnodiging in de STEV mail.
!!!!!!DRINGEND PANNENKOEKENBAKKERS GEZOCHT!!!!!
Op vrijdag 16 maart is het Nationale
Pannenkoekbakdag, wij vieren dit op school
op donderdag 15 maart met groep 6 en de
ouderen die op school gymmen van Sociaal
Vitaal. Groep 6 bakt vooraf pannenkoeken
thuis en ook op 15 maart op school en zullen
daarvan genieten met de ouderen op deze
bijzondere dag. Dit kan alleen met hulp van
ouders, tot dusverre zijn er weinig
aanmeldingen van ouders die op donderdag
15 maart komen bakken, dan kan het helaas
echt niet doorgaan! We roepen dan ook
vooral de ouders van groep 6 op zich te
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melden maar mochten er andere ouders willen helpen dan zijn deze meer
dan welkom.
Hartelijke groet namens de OV, Wendy Buijsse

TIP VAN EEN OUDER: SMARTREADING
Wanneer je visueel leert lezen moet je een bepaalde database aan
woorden hebben en woorden kunnen herkennen. Een kind van 11 jaar
heeft voldoende woordenschat opgebouwd om SmartReading
gemakkelijk op te pakken.
Tijdens deze training leert je kind doelgericht en effectief lezen tot
meerdere regels en alinea’s tegelijkertijd. Om de informatie te verwerken
leren we mindmappen.
Naast het aanleren van turbolezen leren zij ook verschillende
concentratie- & geheugentechnieken. Kijk op:
http://www.smartreading.nl/smartreading -ouder-kind/

HIGH 5

Wat is High 5? Je kunt weer meedoen met de High 5. Dit zijn korte
cursussen van 4 lessen waarbij je kennis kunt maken met een sport of een
creatieve/culturele activiteit die je altijd a l wilde uitproberen. Dit is een
mooie gelegenheid om je keuze te maken! De lessen worden na schooltijd
gegeven. Een aantal verenigingen uit Baarn organiseren een
kennismakingscursus waar jij samen met andere ‘nieuwelingen’, of
misschien wel met andere vrienden aan mee kunt doen. Wil je meedoen?
Meld je aan via de website!
www.activity4kids.nl

GROENE INVAL
Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten? Lekker
vieze handen krijgen? Groenten van eigen tuin eten en vazen vol met
bloemen plukken? Het
kan allemaal met je
eigen schooltuintje!
Onder begeleiding van
de beheerders van De
Groene Inval Paul Smet
en Kylie Verkaart ga je
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tien soorten groenten en zes soorten bloemen zaaien. De oogst mag je
natuurlijk mee naar huis nemen! Dat kan al vrij snel als de als eerst
gezaaide tuinkers geoogst wordt en dat gaat door tot de laatste week als
de laatste bloemen worden geplukt.
Ook kan er weer worden ingeschreven voor Ouder & Kind tuinieren. Dit is
om de kinderen in de lagere groepen met hun papa, mama, opa of oma
ook in de gelegenheid te stellen kennis te maken met tuinieren.
Je kunt je inschrijven via onze website www.degroeneinval.nl. Het
inschrijfformulier is te vinden onder menu -optie ‘De Groene Inval’ ‘Schooltuinen’.

ROEFELDAG
Inschrijven voor deze leuke dag kan vanaf nu en slu it op vrijdag 23 maart!
Dit keer zal de landelijke Roefeldag in Baarn plaatsvinden op woensdag 4
april 2018.
Wie weet niet wat Roefelen is? Roefelen is
een Vlaams woord voor snuffelen en op
deze dag mogen alle kinderen tussen
de 6 en 12 jaar dan ook rondsnu ffelen
achter de schermen bij verschillende
bedrijven.
Wat doen die ’grote mensen’ eigenlijk allemaal als j ij op school zit? Wil jij
graag eens een kijkje nemen achter de schermen bij instellingen, winkels
en bedrijven in Baarn? Dan is de Roefeldag echt iets voor jou!
Hoe werkt het? Je moet wel ouder zijn dan 5 jaar! Je kan opgeven met in
een groepje van maximaal 6 kinderen met twee begeleiders. Maar je kan
ook alleen opgeven, eventueel met een eigen begeleider, dan worden
jullie ingedeeld bij een willekeurige groep. Inschrijven kan net als altijd via
de website www.roefeldagbaarn.nl.

SPORTIVUN
Sportivun organiseert op woensdag 14 maart de officiële Sportivunse
Spelen bij sportcentrum De Trits in Baarn. Beleef van half 9 tot 5 een
fantastische sportdag met als thema de Olympische Winter spelen!
Je bent van half 9 ’s ochtends tot 5 uur ’s middags aan het bobsleeën,
curlen en nog veel meer. En dit alles voor slechts € 32,50 per persoon allin! Geef je samen met minstens 4 vriendjes op en ontvang liefst 15%
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groepskorting per persoon! Vanaf 3 uur ’s middags kun je weer opgehaald
worden door je ouders, maar je mag natuurlijk ook tot het einde blijven.
Win jij de gouden medaille tijdens de Sportivunse Spelen? Meld je dan nu
aan via;https://sportkampenvansportivun.nl/kampen/stakingsdag -14maart/.

Met vriendelijke groeten, namens het team, Dirk van Garderen
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