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ACTIVITEITEN
NOVEMBER
02-11-2018
Bezoek aan de
bibliotheek – groep 3
03-11-2018
Scholen damtoernooi
14-11-2018
Studiedag
21-11-2018
Algemene
ledenvergadering OV en
MR
29-11-2018
Schoenzetavond

BESTE OUDERS/VERZORGERS,

30-11-2018
Pepernoten bakken

In de eerste plaats wil ik de school van harte
feliciteren met de benoeming van een
nieuwe directeur, juf Daphne. Met haar komst
is er vier dagen van de week weer een
directeur beschikbaar voor de school, de
leerlingen en de ouders. Het is goed om een
interim-periode zo kort mogelijk te houden.
Iets meer dan een jaar heb ik mijn werk op
deze school mogen doen en ik heb dat met
heel veel plezier gedaan. Ik ben ook
dankbaar dat ik het stokje weer mag
overdragen. Per 1 december is juf Daphne
directeur van De Uitkijck. In die maand zal ik
nog enkele keren op school zijn om het
inwerktraject te begeleiden.
Tegelijk is dit de laatste keer dat ik een
bijdrage mag leveren aan De Uitkijckpost.
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Beste ouders, ik kijk terug op een intensieve en tegelijk mooie perio de. Het
team heeft mooie ontwikkelingsstappen gezet. Ik heb ook met u veel
gesprekken gevoerd en heb dat steeds ervaren als positief en
constructief. Ik geloof dat er een stevige basis ligt om te bouwen en dat
het team heel goed in staat is om dat vorm te geven .
Collega’s, ouders en leerlingen, hartelijk dank voor deze mooie periode,
voor de goede samenwerking en voor het geschonken vertrouwen! Het ga
jullie allen goed!

GEACHTE OUDERS/VERZORGERS VAN DE UITKIJCK,
Graag stel ik mezelf graag kort aan u voor. Mi jn
naam is Karen Peters en sinds 1 september ben ik
voorzitter van College van Bestuur bij Stichting Eem
Vallei Educatief.
Voordat ik bij Eem Vallei ging werken, werkte ik als
directeur-bestuurder bij Stichting Nederlands
onderwijs in het buitenland (NOB) in Voorburg.
Daarvoor heb ik bijna 10 jaar met mijn man en onze
drie zonen in het buitenland gewoond. Ik heb de
afgelopen weken onder andere gebruikt om kennis te maken en alle 15
scholen van Eem Vallei heb ik nu bezocht. Zo heb ik ook een bezoek
gebracht aan de Uitkijck. Wat een prachtige school. Ik vond het ook fijn
om kort kennis te maken met het team. In de toekomst verwacht ik
scholen opnieuw te bezoeken, wellicht kan ik ook een keer kennismaken
met u?
Ik wil vooral uw kinderen, maar ook u, samen met de directeur en het
team van de Uitkijck een mooi schooljaar toewensen en wellicht tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Karen Peters
Voorzitter College van Bestuur Eem-Vallei Educatief
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LEERLINGENRAAD
Vandaag is de leerlingenraad geïnstalleerd. Naast MR (ouders en
leerkrachten) hebben we nu dus ook officieel een leerlingenraad. Deze
raad komt per jaar een aantal keren bij elkaar en wordt voorgezeten door
de directeur. Onze nieuwe directeur zal dit als één van de eerste acties
oppakken.
Beste leden van de leerlingenraad, heel veel succes toegewenst!

PAUZEBEGELEIDING
We zijn nog steeds op zoek naar ouders
die willen helpen bij de
pauzebegeleiding! Dus heeft u een
(half)uurtje per week/2 weken/maan d
over, kom dan ons team
pauzebegeleiders versterken! Voor
aanmeldingen of meer informatie kunt u
terecht bij Tjarda (admin@deuitkijck.nl).

SPORTEN TIJDENS DE STUDIEDAGEN
Sportivun B.V. organiseert in samenwerking met de Spelles sportdagen
tijdens studiedagen. Op 14 november is er weer een studiedag. Normaal
gesproken een dag dat de kinderen thuis of d e hele dag op de BSO zijn
maar voor deze studiedag hebben we echter een andere, leukere en
sportievere mogelijkheid. Dit jaar organiseert Sportivun in samenwerking
met de Spelles sportdagen tijdens onze studiedagen. De sportdagen
vinden plaats in de Driesprong waar we normaal gesproken ook de
gymlessen hebben. Dus lijkt het je leuk om in plaats van een studiedag
een fantastische sportdag te beleven, schrijf je dan snel in
op: https://sportkampenvansportivun.nl/kampen/de -uitkijck-2/

KINDERBOEKENWEEK
Tijdens de Kinderboekenweek vonden er veel leuke activiteiten plaats:
voorlezen door Henk Blok, elfjes voor de vriendschapsboom maken,
bezoekjes aan voorstellingen en vooral veel lezen. Naar aanleiding van de
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actie voor de schoolbibliotheek hebben we ook nog een paar nieuwe
boeken kunnen aanschaffen.

MEDIATORENLUNCH
Een aantal leerlingen van de
groepen 7 en 8 is getraind als
mediator. Dit houdt in dat zij,
tijdens de kleine pauze, ingezet
kunnen worden bij het helpen
oplossen van een conflict.
Hiervoor gebruiken zij een
stappenplan.
Voor de herfstvakantie hadden zij
een lunch waarin ze bespraken
hoe het tot nu toe gaat. De
leerlingen zijn heel enthousiast en
binnenkort worden zij ook tijdens
de grote pauze ingezet.
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
De oudervereniging heeft nieuwe bestuursleden nodig!!!!
Om alle leuke activiteiten voort te
zetten zoals de diverse vieringen, maar
ook dat er een schoolfotograaf komt,
de ondersteuning van de groepsouders,
voor klusjes op school en voor de
verbinding tussen school en ouders
willen wij ons bestuur héél graag
uitbreiden zodat we de taken meer
kunnen verdelen. Mocht je nog
twijfelen, meld je aan! Wij vergaderen 6 keer per jaar, meestal op de
dinsdagavond, maar dat is eventueel flexibel.
ACTIVITEITEN
De Algemene Leden vergadering van de oudervereniging en de MR is op
woensdagochtend 21 november van 11.30 – 12.30 uur op school. Er volgt
nog een uitnodiging.
De Sint bezoekt onze school op woensdag 5 december, maar de Sint heeft
nog 2 Pieten nodig! Kent u een leuke Piet die graag onze school bezoekt
op woensdagochtend 5 december, ge ef het aan ons door!
Verder hebben we hulp nodig met versieren, inpakken op
donderdagavond 15 november, hiervoor komt nog een oproep.
Schoenzetavond is op donderdag 29 november. Op vrijdag 30 november
gaan we pepernoten bakken, er hebben zich al 2 ouders a angemeld, en
zoeken er dus nog minimaal 6!
Voor de Kerstviering zijn we leuke plannen aan het maken. De kerstviering
is dit jaar op woensdag 19 december in de vooravond.
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.
Wil je je aanmelden voor het bestuur en/of Talent in Zicht commissie of
aangeven dat je wilt helpen bij de Sint - activiteiten of ken je een Piet,
stuur dan een mailtje naar ov@deuitkijck.nl.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Iedereen heeft al een mail ontvangen maar toch hierbij nog als een
reminder. We willen jullie graag vragen om de vrijwillige bijdrage te
voldoen. Graag minimaal € 27,50 per kind (meer mag altijd en is zeer
welkom). De hele jaarlijkse bijdrage van minimaal € 55, - per kind in één
keer betalen kan natuurlijk ook. Kies dan voor de onderste betaal -link
(daar kan je zelf het bedrag aangeven) of maak het bedrag zelf over.
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* Volg een van onderstaande links en betaal via je eigen bankomgeving
(IDEAL):
o Voor 1 kind (€ 27,50) gebruik je
https://useplink.com/payment/jAMmsmB76NfM9rjBx3zr
o Voor 2 kinderen (€ 55,-) gebruik je
https://useplink.com/payment/eNRDcnbRRfTcQwrM5e7f
o Voor 3 kinderen (€ 82,50) gebruik je
https://useplink.com/payment/NAHdChsahebrW327hBAV
o Voor 4 kinderen (€ 110,-) gebruik je
https://useplink.com/payment/xbzeCbnkqpSQTMHxHjvb
o Of anders gebruik je
https://useplink.com/payment/HprFnsK4T7feNv83jSMS Vul dan zelf het
bedrag in, hanteer het liefst minimaal € 27,50 per kind.
* Of maak zelf geld over naar IBAN NL39 RABO 0304 7382 39 t.n.v.
Oudervereniging Openbaar Onderwijs in Baarn o.v.v. Ouderbijdrage 2018 2019.
Het verzoek voor het overmaken van de tweede helft van de
ouderbijdrage volgt begin januari 2019.
Namens het bestuur van de oudervereniging: hartelijk dank voor je
bijdrage!
Hartelijke groet namens de OV, Wendy Buijsse

HIGH FIVE – SPORT EN CULTUUR
In de vernieuwde High Five kunnen
kinderen ook dit najaar op zoek naar de
sport die bij hen past en/of hun
creatieve talent.
Zo zijn er kennismakingslessen voor sport,
Scouting, dans, creatief en muziek. Alle
lessen zijn leuk en leerzaam. Kinderen
kunnen nu dus zowel hun sportieve als
creatieve vaardigheden ontdekken en
ontwikkelen!
https://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn/algemeen/gemeentepagin
a/1000001189/high_5
Voor vragen over de High Five kan contact worden opgenomen met de
gemeente Baarn, (035) 5481611. Contactpersoon & coördinator van de
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High 5 is Irene de Jong (06-49900591). Zij is ook per mail bereikbaar via
irene.dejong@baarn.nl

INFORMATIE VAN DE GROENE INVAL
Na de herfstvakantie start Natuur - en Milieucentrum De Groene Inval in
Baarn weer met een bloemschikcursus speciaal voor kinderen van 8 t/m 12
jaar. De cursus start op 30 oktober, loopt door tot 13 december en wordt
dan afgesloten met het maken van een kerststukje. In 7 lessen wordt jullie
handigheid bijgebracht in het knutselen met verschillende natuurlijke
materialen.
Het cursusgeld bedraagt € 20. Dit is inclusief alle materialen. Vind je het
leuk om creatief bezig te zijn, geef je dan snel op, de volgende dagen zijn
beschikbaar:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 15:45-16.45 uur.
Aanmelden graag voor 11 oktober; vol is vol!
Voor meer informatie kunt u bellen met Paul Smet, 035 5416013, mailen
naar info@degroeneinval.nl of
kom even langs op de De
Geerenweg 8. Kijk ook eens op
onze
website: www.degroeneinval.nl.

Met vriendelijke groeten, namens het team, Dirk van Garderen
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