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Samen met Uilenspiegel hebben we 984 kilo kleding verzameld, dit betekent een 

bedrag van bijna 300 euro wat we samen met Uilenspiegel kunnen delen. Dit geld 

gaat naar de werkgroep en komt ten goede aan de kinderen, bijvoorbeeld door de 

activiteiten van de Regenboogdag of kerst. Dank aan iedereen die hieraan 

bijgedragen heeft. 

 

 

 

Twee weken geleden deden we in de Druppel een oproep voor hulpouders voor de 
eerste crea ochtend. We kunnen nog helpende handjes gebruiken op woensdag 12 
december van 10.30 tot 12.30 uur.  
 
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders die hun expertise / hobby / kennis 
willen delen en een groepje kinderen hierbij willen begeleiden. Daarnaast zijn ouders 
ook welkom om activiteiten binnen school te begeleiden. Wij, als leerkrachten, 
bedenken enkele activiteiten waarbij extra begeleiding gewenst is. Dus ook hiervoor 
zijn we op zoek naar ouders / opa’s / oma’s.  
Graag ontvangen we jullie aanmeldingen voor het geven of begeleiden van een 
activiteit door te reageren op dit bericht. We horen dan ook graag of je een activiteit 
wilt organiseren of dat je alleen wilt begeleiden.   
 
 

 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Donderdag 22 november 
Sint op school 
 
Vrijdag 23 november 
Viering hoogste punt 
nieuwbouw 
 
Maandag 26 november 
Rapporten groep 8 
 
Dinsdag 27 november 
Voorleeswedstrijd groep 7  
Leerlingenraad  
Schoen zetten 
 
Woensdag 28 november 
Kindcentrumraad LOC/MR 
 
Woensdag 5 december 
Surprise groep 6, 7 en 8 
 
Donderdag 6 december 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Maandag 24 december tot en 
met vrijdag 4 januari 2019 
Kerstvakantie 
 
Maandag 7 en dinsdag 8 
januari 
Luizencontrole 
 
Woensdag 23 januari 
Voorleesdagen  
 
Woensdag 30 januari 
Studiedag, alle kinderen vrij  
Kindcentrumraad LOC/MR 
 
Dinsdag 5 februari 
Leerlingenraad 
 
Woensdag 13 en maandag 18 
februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
Maandag 25 februari 
Rapporten groep 1 tot en met 
7 
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Afgelopen woensdag 7 november zijn er op de 
studiedag verschillende onderwerpen aan bod 
gekomen. Zo hebben we samen met Ans Brugmans, 
begeleidster van het traject Respect.Boekel, het 
volgende respect thema voorbereid: Positiviteit. Dit 
thema start na de kerstvakantie. 
Onder begeleiding van Ellen Emonds hebben we onze 
missie en visie onder de loep genomen. Op een later 
tijdstip wordt u hierover verder geinformeerd. 
Ook zijn we actief aan de slag gegaan met onze 
nieuwe muziekmethode Eigen-Wijs Digitaal. Een frisse 
en laagdrempelige muziekmethode waar de kinderen 
samen met de leerkrachten veel plezier aan kunnen 
beleven.  
 

 
De ouderraad van OBS Uilenspiegel nodigt jullie uit 
voor een lezing over rouw- en verliesverwerking bij 
kinderen. 
 
Wanneer: Donderdag 22 November  2018 
Hoe laat: 19.45 uur Ontvangst met koffie/thee 
  20.00 uur Start lezing door Tanja van      
                                                Roosmalen 
Waar:               Speelzaal OBS Uilenspiegel /  kind- 
                             centrum de Regenboog 
 
Voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met 
een groot verlies, staat de wereld ineens op zijn kop. 
Niets is meer zoals het was en dat kan onveilig, 
beangstigend en soms zelfs traumatisch zijn. Met de 
steun van ouders, familie, vrienden en school lukt het 
hen in veel gevallen om te rouwen en op een nieuwe 
manier verder te gaan. Want hoe gaan kinderen 
daarmee om? Hoe help je ze dan het beste thuis en 
op school? 

 
Tanja van Roosmalen is 
rouw- en verliestherapeut 
voor kinderen en jongeren 
bij LEF Verliesbegeleiding te 
Sint Anthonis. Zij zal ons 
tijdens de ouderavond 
meenemen in het onderwerp 
‘rouw en verlies bij kinderen’ 
en handreikingen meegeven 
om daar als ouder en 
leerkracht mee om te gaan. 
 
 

 
Wij zien jullie graag op 22 november 2018! 
 
 
 

 
 
12 november         Lila Verkuijlen             groep 6 
14 november         Niek Strijbosch           peuters 

 
Wij wensen jullie een gezellig feestdag! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


