
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. De eerste periode ligt achter ons. Als team mogen we 
terugkijken op een mooie en intensieve periode. Er zijn veel nieuwe kinderen gestart op school 
waardoor er in bijna alle groepen nieuwe groepsprocessen op gang moesten komen. Het is dan extra 
fijn om te zien dat er in de klassen en op het plein zoveel samen wordt gewerkt en gespeeld. Nieuwe 
contacten worden opgebouwd en we hopen dat dit steeds meer verstevigd mag worden.  
 
Studiedag / Kiva 
Vandaag hebben we als team een studiedag gehad. Dit jaar is 
één van onze jaardoelen om te gaan werken met Kiva. Dit is 
een methodiek rondom sociaal-emotionele vorming.  
Vandaag hebben we de theoretische achtergronden van 
deze methodiek gehoord en hebben we geoefend met een 
aantal lessen.  
Na de herfstvakantie zullen we in alle klassen gaan starten 
met Kiva. Dan volgt er ook meer informatie. Wilt u nu al 
meer informatie dan kan u kijken op: 
https://www.kivaschool.nl/ 
 

     
 
Verlof Hilde Borghuis 
Vandaag gaat Hilde met zwangerschapsverlof. We wensen haar ook langs deze weg een goed verlof 
toe en hopen tzt op een mooi en goed bericht.  
Mariëlle Bik (onze Lio-stagiaire) zal voor de groep blijven nu Hilde met verlof is gegaan.  
 
Brief overblijf 
In de achterliggende tijd heeft u een papier meegekregen over het overblijven. De komende week 
hopen de overblijfcoördinatoren dit uit te zoeken. Heeft u deze nog niet ingeleverd wilt u dit dan 
inleveren bij Tjarda Becker (Soerensesteeg 53) of bij Ariëtte van de Steeg (Uttilochweg 21). Alvast 
bedankt.  
Mocht u het formulier kwijt zijn geraakt dan vindt u bij deze nieuwsbrief nog een digitaal exemplaar.  
 
 

https://www.kivaschool.nl/


 

Jassen 

Aan de kapstok bij de ingang bij de keuken hangen al erg lang veel jassen. Er is al verschillende keren 

aan de kinderen gevraagd of deze van iemand zijn. Niemand herkent de jassen. Wilt u onderstaande 

foto goed bekijken; herkent u een jas dan heeft u tot vrijdag 30 oktober de tijd om deze in het echt 

te bekijken en de eigen jas mee te nemen. De jassen die er op die vrijdag nog hangen brengen we 

naar een goed doel.  

 
 

MR 

Wat is de medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan, waarin 

ouders en personeel meepraten over het reilen en zeilen van de school. De MR is te vergelijken met 

een OR van het bedrijfsleven. Dit doen zij gemiddeld 5 keer per jaar. In de MR van Uddel hebben 2 

ouders en 2 leerkrachten zitting.  

De vergaderdata van dit schooljaar zijn: 2 december, 4 maart, 7 april, 23 juni 

 

Wie zitten er in de MR? 

Oudergeleding  

Amanda Boeve 

Erik van Roekel (voorzitter en lid GMR) 

 

Personeelsgeleding  

Willeke Ansink (Secretaris)  

Hilde Borghuis (Lid GMR) 

 

Voor meer informatie: https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/medezeggenschapsraad/ 

Na de vakantie zal op de site ook het jaarverslag te vinden zijn.  

 

Vergadering 29 september 2020 

In de vergadering van 29 september hebben we gesproken over het schoolplein, ontwikkeling mbt 

corona, jaarplan en het jaarverslag.  

 

https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/medezeggenschapsraad/


 

Corona 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief vanuit het College van Bestuur.  

 

Tot slot 

Ik wens iedereen mede namens het team een hele goede herfstvakantie. We hopen alle kinderen na 

de vakantie gezond weer te zien op school.  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

 


