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Nieuwe leerlingen op de Uitkijck
In oktober starten Lorenzo Koorn en Esmee
Grootveld in groep 1/2A. Freek Kersten start
in groep 1/2B.

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER
03-10-2018
Start Kinderboekenweek
05-10-2018
Dag van de leraar
11-10-2018
Schoolreis groep 6 en 7
18-10-2018
Schoolfotograaf
22-10-2018 t/m 26-102018
Herfstvakantie

Van harte welkom en veel plezier!

BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Dinsdagavond zijn veel ouders naar de
informatieavond gekomen. De reacties van u
en van de leerkrachten op deze avond waren
positief. Het is goed om elkaar te informeren
en zich even in te wanen in de dagelijkse
schoolpraktijk. Dank voor uw komst!
Zoals reeds voor de zomervakantie is gedeeld
met u, is de sollicitatieprocedure voor een
nieuwe directeur van start gegaan. Nog voor
de herfstvakantie zullen de gesprekken met
eventuele kandidaten plaatshebbe n. In de
commissie hebben vanuit de school twee
leerkrachten en een ouder uit de MR zitting.
We hopen u te zijner tijd nader te informeren
over de uitkomsten van deze procedure.
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We werken nu een aantal weken met de nieuwe app: Parro. Vrijwel alle
ouders zijn nu gekoppeld en de communicatie lijkt ook redelijk goed te
verlopen. Natuurlijk, we hebben met techniek te maken en ook nu komen
er weleens haperingen voor. Binnenkort hebben we als team een overleg
waarin we het gebruik evalueren en mogelijk enkele spe cifieke afspraken
maken ten aanzien van het gebruik en in de inzet van Parro. We zullen u
daarover later informeren. Graag herinneren we u nogmaals eraan, dat u
de privacyvoorkeuren via Parro moet opgeven (geldt voor de
ouders/verzorgers die dit nog niet gedaan hebben). Mocht dit niet lukken,
laat dit aan de betreffende leerkracht weten. Wij kunnen dan ook op een
juiste wijze omgaan met de privacy van uw kind. Bij voorbaat dank!

Twee zaken willen we graag met u delen:
De Margrietstraat blijft een smalle st raat met veel verkeer. Rond
kwart over acht en half drie is het erg druk met fietsers, auto’s en
voetgangers. Gelukkig gaat het vrijwel altijd goed. Toch is het goed aan
het begin van het schooljaar elkaar weer te wijzen op een aantal
belangrijke punten: wees extra alert, parkeer uw auto op de juiste wijze,
stal uw fiets op de daarvoor bestemde plaats en pas uw snelheid aan de
verkeersdrukte aan. Bij voorbaat heel hartelijk dank!
De koffietafel voor de ouders willen we graag in stand houden.
Vorig jaar hebben we u daar ook over geïnformeerd. Ook hiervoor geldt
dat het goed is om de afspraken te herhalen:
o

Er is tot 9.00 uur de gelegenheid een bakje koffie of thee te drinken;
wijs elkaar op de tijd, want we willen graag vanaf 9.00 uur weer rust
en stilte in de gangen.

o

Het blijft voorkomen dat er niet-schoolgaande kinderen door de
gangen zwerven en bij bijvoorbeeld de kleutergroepen gaan kijken
of spelen. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Wilt u uw kinderen bij
u houden op de rode vloer tussen de trap en het podium? Dat
stellen we zeer op prijs!

o

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er in de hele school
Nederlands gesproken wordt, dus ook aan de koffietafel. Ook
hiervoor bij voorbaat dank!
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PRIVACYVOORKEUR
Nog niet iedereen heeft zijn privacy voorkeuren via Parro doorgegeven.
Als u dit niet heeft gedaan, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven?
 In Parro gaat u naar het vierde tabblad ‘instellingen’
 Tik op Profiel en scrol naar het kopje ‘mijn kinderen’
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het
kind.

STUDIEDAGEN
De studiedagen zijn ingepland en reeds in de jaarkalender van Parro
zichtbaar. Het gaat om de volgende dagen: maandag 29 oktober,
woensdag 14 november, woensdag 16 januari, donderdag 21 maart en
dinsdag 21 mei.

SPORTEN TIJDENS DE STUDIEDAGEN
Sportivun B.V. organiseert in samenwerking met de
Spelles sportdagen tijdens studiedagen. Hierbij
wordt ingespeeld op de belevingswereld van de
kinderen. Tijdens de sportdagen kunnen de
kinderen sportief bezig zijn onder deskundige
begeleiding. Daarnaast doen zij ook nog andere activiteiten en gaan ze
gezellig samen eten en drinken. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie.

KINDERBOEKENWEEK
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Hier staan we
natuurlijk uitgebreid bij stil. Het thema van de
Kinderboekenweek is vriendschap: kom erbij! Gedurende de
hele periode wordt er voorgelezen, gaan de kinderen naar
een voorstelling, wordt er geknutseld, worden er gedichten
geschreven en we gaan we brieven schrijven naar andere
scholen. Ook krijgen we een speciale gast: Henk Blok,
nieuwslezer van radio538, komt op school voorlezen.
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SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB
Tijdens de Kinderboekenweek kunt u meedoen aan een spaaractie van de
Bruna, voor onze schoolbibliotheek.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek
uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kun nen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één
(of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de
kassabon in op school. • Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in
op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. • Een
Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een waardebon. • De school mag t/m 15
december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Kijk voor de actievoorwaarden
op bruna.nl/schoolbieb.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
De eerste maand zit er al weer op! De OV is druk in de weer.
In het nieuwe schooljaar zal de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
veranderen. De betaalwijze gaat veranderen omdat we
beperkt zijn in onze administratievrijheid door
wetswijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd. In het kort: je
zal zelf actie moeten ondernemen; de bijdrage zal niet via
een eerder afgegeven machtiging (kunnen) worde n
betaald. Hierover wordt u zeer binnenkort verder
geïnformeerd.
Er is nog een extra groepsouder bij gekomen, Anneke de Bruin -Bras, de
moeder Vin deelt het groepsouderschap van groep 6 met Nanda, de
moeder van Thomas.
ACTIVITEITEN
Het is de periode van de schoolreisjes, ze zijn weer erg leuk dit jaar! Zoals
ook door Dirk aangegeven in deze nieuwsbrief gaan we samen in overleg
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over het vervoer naar aanleiding van de vragen die hierover
binnengekomen zijn.
Op de klusdag is bedacht dat er nog wat bamboe en ander groen moet
komen. De bamboe en andere planten gaan deze week de grond in.
De prikborden zijn klaar en komen binnenkort naar school, we zijn bezig
met het plannen van het ophangen hiervan.

Op donderdag 18 oktober komt de schoolf otograaf. Vanaf 8.00 uur bent u
welkom met broers en zussen van andere scholen of kleintjes van thuis ,
voor de gezinsfoto. Er hangt een intekenlijst op de zuil, in de gang bij de
voordeur. Graag even invullen!
Er wordt van elk kind een minireportage gemaakt . Dit jaar is er een
wit/grijs vinyl achtergrond. Advies om geen volledig zwarte en/of witte
kleding aan te trekken. Dit jaar wordt uw kind ook totaal op de foto gezet,
dus let ook op broek en schoenen.
We zijn al weer druk in gesprek met de Sint.
Er zijn afspraken gemaakt over zijn bezoek
en we beraden ons op plannen hoe we hem
en zijn pieten gaan verwelkomen. We zullen
zeker weer hulp nodig hebben met
versieren, inpakken en pepernoten bakken
en dergelijke, maar we moeten nog even van Sint en Pieten v ernemen
wat er daadwerkelijk nodig is.
Voor de Kerstviering willen we graag plannen maken. We breiden graag
onze kerstcommissie uit met 1 of 2 ouders die willen meedenken over de
invulling én helpen met de uitvoering. We gaan half oktober van start met
de voorbereidingen. De kerstviering is dit jaar op woensdag 19 december.
Talent in Zicht zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 27 maart. Hiervoor
zijn we op zoek naar ouders die willen meedenken over de invulling en ook
helpen met de realisatie van dit plan.
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Wil je je aanmelden voor de Kerst en/of Talent in Zicht commissie of
aangeven dat je wilt helpen bij de Sint -activiteiten, stuur dan een mailtje
naar ov@deuitkijck.nl.
Hartelijke groet namens de OV, Wendy Buijsse

VERVOER TIJDENS SCHOOLREISJES
Door verschillende ouders zijn er vragen
gesteld over het vervoer tijdens de
schoolreisjes. Het feit op dit moment is, dat er
te weinig financiële middelen zijn om
busvervoer te kunnen bekostigen. Hetgeen
beschikbaar is voor de activiteiten door het
jaar heen is afhankelijk van hetgeen u
bijdraagt middels de vrijwillige ouderbijdrage.
Desondanks begrijpen we uw vragen zeker en
we zullen daar nogmaals over spreken als school en OV.

Met vriendelijke groeten, namens het team, Dirk van Garderen
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