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Vanuit de directie
Met het eind van het jaar in het vooruitzicht mogen we tevreden terugkijken op het eerste
halfjaar. We hebben ons werk goed kunnen doen. Nieuwe collega’s die snel in het team
zijn opgenomen, geen lesuitval, leerlingen die met veel plezier naar school gaan en die we
zien groeien.
Geweldige steun van de OWG en ook veel andere ouders die zich telkens weer inzetten
voor school. Een betrokken MR die ook het beste wil voor school. Een goed moment dus
om iedereen, collega’s en ouders hartelijk te danken voor die inzet.

De komende twee weken hebben wij en de leerlingen vakantie. Een tijd om met familie
en of vrienden leuke dingen te doen. Stilstaan bij de Kerstgedachte en om voornemens
voor een nieuw jaar te bedenken. We wensen iedereen een goede tijd toe!

Speciaal voor jullie is dit onze kerstwens
oprecht en uit het hart
Gezondheid en heel veel geluk
en vreugde op je pad

Wanneer zal er overal eens vrede komen?
Wanneer zullen de wapens worden neergelegd
En zal er een einde de komen aan al dat gevecht?
Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen?

Wij wensen je een vrolijke kerst vol warmte en licht
dan kan die niet meer stuk
en voor het nieuwe jaar
gezondheid, plezier en veel geluk

We wensen je
Een vrolijk eind
Een goed begin
En een jaar volkomen
naar je zin!



Personeel
Met juf Rimke is er regelmatig contact vanuit school. Het herstel vordert nog niet zo snel
als ze zou willen. Rimke zal daarom voorlopig nog niet terugkeren. Juf Jaline van de
Wetering heeft een volledige baan in Meppel aangenomen per 1 februari. Vanaf dat
moment zal Juf Annerieke samen met juf Loes groep 7 lesgeven. Dat doet zij dan op de
maandag en dinsdag. Dat kan doordat juf Linda per 1 februari weer start in groep 3/4 op
de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Liz start na de kerstvakantie al in groep 3/4 op de
woensdag, donderdag en vrijdag. De woensdagen werken Liz en Linda om en om. Tot 1
februari werkt juf Annerieke dus nog in groep 3/4 op maandag en dinsdag. Inmiddels is er
al een overdracht geweest om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Juf Annelin werkt nog 1 woensdag in januari. (de 18e) in groep 3/4. Daarna is zij breed
inzetbaar in de hele school.

Instroomgroep
We zijn heel blij met de toename van nieuwe leerlingen. Kijkend naar het aantal leerling
in de komende maanden, vinden we het verstandig om tijdelijk een aparte groep 1 te
starten. Voor nieuwe leerlingen en hun ouders is het prettiger dat ze niet in een overvolle
groep beginnen. Met ingang van 1 april starten we daarom met een instroomgroep van 10
leerlingen. De ouders van de betreffende leerlingen  hebben al specifieke uitleg gekregen.

Groepsdynamiek groep 6
Met ingang van januari krijgen de leerlingen van groep 6 een training aangeboden onder
begeleiding van Vechterweerd. Op 8 opeenvolgende vrijdagen doen ze oefeningen om de
groepsdynamiek te bevorderen. Veel scholen maken hiervan gebruik om preventief te
bouwen aan de veiligheid en het vertrouwen in de groep, met het oog op de jaren in
groep 7 en 8. De ouders van de leerlingen van groep 6 hebben hierover al een brief
ontvangen.

Schommel
U hebt vast gezien dat de schommel is geplaatst. In de eerste schoolweek van januari zal
het zand worden aangevuld en de ondergrond erin gelegd worden. Zo kunnen de
leerlingen straks weer volop gebruik maken van de schommel. Op termijn nemen we dit
speeltoestel mee naar de nieuwe locatie van het IKC

‘Sharing Christ(mas)'
Wat hebben we genoten van het gezellige ontbijt en de viering in alle groepen. De
kerstboodschap is voor iedereen en daarom heeft elke groep iets bedacht om te delen
met andere mensen. Een aantal acties noemen we hier:
-kersthangers maken voor iemand uit de omgeving, met een lieve wens
-lantaarn met waxinelichtje op batterijen, voor iemand die eenzaam is
-Koekjes bakken en brengen, liedjes zingen voor mensen in Het Baken
-Inloop met buurtbewoners Uilennest tegenover de kleuters
-kerstkaarten maken en uitdelen aan de bewoners van de Hof van Blom



Dalton groep 1-2a:
Bij de kleutergroepen wordt de basis gelegd voor het daltononderwijs. We werken
dagelijks aan de vaardigheden die horen bij de 5 pijlers van dalton: Vrijheid in
gebondenheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. Voor dit dalton
stukje wil ik uitleggen hoe wij in groep 1/2a werken aan zelfstandigheid.

Ons IPC (early years) thema de afgelopen periode was “Aan tafel” en wij spelen en werken
altijd in 6 verschillende plaatsen: Atelier, thema-plaats, ontdek-plaats, informatie-plaats,
spelletjes-plaats en de  bouw/constructie-plaats. De kinderen helpen altijd mee met de
invulling van deze plaatsen, waarbij we een soort probleem “creëren” om op te gaan
lossen. We kwamen er bijvoorbeeld al snel achter dat er eten nodig was voor in de
thema-plaats, want anders bestel je voor niks bij een ober? Hoe gaan we dit oplossen? De
kinderen bedachten dat ze pasta en pizza wilden, maar hoe en wat hebben we dan
nodig? In de ontdek-plaats bedacht iemand dat we met klei pasta konden maken. De
kinderen regelden vervolgens zelf kleine mesjes en borden uit de personeelskamer en
namen materialen van thuis mee om mee te kunnen werken. In het atelier werden de
pizza’s geknutseld. De kinderen die hier gaan werken kiezen hoe en met wat ze dit willen
doen. De één kiest verf, de ander knutselmateriaal en de ander gekleurd papier. De
spullen die ze daarbij nodig hebben pakken ze vervolgens zelf of samen met het groepje.
Vrijwel alle spullen in onze klas staan ook op de hoogte van de kinderen, zodat ze alles zelf
kunnen pakken, bijvullen of regelen.

Nieuwe materialen/spellen bieden we vaak wel eerst even klassikaal aan. Zo leren de
kinderen hoe ze werken. Hulp vragen doen we vervolgens ook altijd eerst aan hun maatje
of een ander kind, zodat ze de vaardigheid ook van de ander kunnen leren. Om tot
zelfstandigheid te komen zijn de stappen: voordoen, samen doen, alleen laten proberen
en dan zelf doen. Naast het aanleren van zelfstandigheid komen ondertussen héél veel
andere vaardigheden ook om de hoek kijken kun je je vast voorstellen!!

Start kalenderjaar 2023
Wij nodigen u uit om op maandag 9 januari 2023 samen het nieuwe kalenderjaar te
openen van 08.15 - 08.45 uur. De OuderWerkGroep (OWG) zal zorgen dat er voor iedereen
een kop koffie of thee klaar staat. Voor de kinderen zal er ranja of chocolademelk zijn.



Traject PO raad
Het traject om onze schoolresultaten op niveau te krijgen is in volle gang. In elke groep
werken we aan groei van de leerlingen en dat wordt besproken in de
groepsbesprekingen.
Op 1 februari hebben we een studieochtend ingepland om de vorderingen op de IEP
toetsen grondig met elkaar te analyseren. Daar verwachten we veel van. In ieder geval
kennis en inzicht om aan de juiste zaken te blijven werken. Als team hebben we ook
voornemens om een training feedback geven en ontvangen te volgen. We denken
hiermee als team te groeien in onze onderlinge samenwerking, maar ook in de omgang
met de leerlingen. Een van de Dalton Kernwaarden is reflectie. Het is erg waardevol dat
wij en de kinderen goed terugkijken op onze geleverde prestaties.
Ook hebben we als team behoefte om samen lessen voor te bereiden  en bij elkaar te
gaan kijken als die les gegeven wordt. Daar is winst te behalen om van en met elkaar te
leren.

IKC
Regelmatig krijgen we vragen hoe het staat met de vorderingen rondom het IKC. Helaas
ligt het proces nu stil en is het wachten op de Raad van State. Er is nog geen datum
gegeven wanneer er een besluit genomen wordt. Voor u is het goed om te weten dat wij
alle medewerking hebben verleend aan de onderzoeken die nodig waren. Dat betrof met
name mogelijk geluidsoverlast en bodemonderzoek. Ook onze MR en die van “De Zaaier”
zijn met elkaar in overleg welke stappen eventueel gezet kunnen worden. Zodra er
concreet nieuws is, zullen we dat melden.

Agenda (de in kleur gearceerde regels zijn data die afwijken van de schoolkalender)

23 december t/m 6 januari Kerstvakantie

9 januari weer naar school, gezamenlijke opening

27 januari Nieuwsbrief 5

1 februari ingelaste studiedag, leerlingen zijn vrij

Week 4 en 5 (23 jan - 3 febr) Toetsweken IEP (uitzondering groep 8)

week 7 (13-17 februari) 10 minutengesprekken

22 februari rapport mee

27 februari - 4 maart voorjaarsvakantie

8 maart biddag

15 maart schoonmaakavond

27 maart verkeersexamen theorie groep 7



Partou Uilennest

Peuteropvang: 2 – 4 jaar Buitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:

Openingsdagen en tijden:                                        Openingsdagen en tijden:

maandag en donderdag                                           maandag, dinsdag en donderdag
van 8:30 – 12:30 uur                                                      van 14:00 – 18:30 uur

Vestigingsmanager Marianne Balster geeft u graag een vrijblijvende rondleiding. U kunt
haar mailen op marianne.balster@partou.nl of bellen op 06-52757692.

Meer informatie over onze vestiging leest u op: www.partou.nl/uilennest

http://www.partou.nl/uilennest





