
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
De eerste weken zitten er al weer op. Wat zijn wij ongelooflijk dankbaar dat we dit jaar weer 
gewoon mochten starten zonder beperkingen. Wat fijn dat er weer zo vaak bijeenkomsten waren 
waarbij ook ouders mochten komen. Iets wat we in de afgelopen jaren hebben gemist en waar we 
nu extra dankbaar voor zijn.  
Na een maand werken is er ook weer allerlei nieuws te melden en is er ook een korte terugblik op 
activiteiten die al geweest zijn. We wensen u veel leesplezier bij deze nieuwsbrief.   
 
Terugblik 
Kiva-certificaat 
In augustus hebben we ons KiVa-certificaat behaald. We voldoen 
aan alle voorwaarden en hebben laten zien dat we KiVa actief 
inzetten in onze school.  
 
Informatieavond 
Op dinsdag 30 augustus hadden we onze informatieavond. Veel 
ouders en ook een aantal kinderen mochten we vertellen over 
hoe het er aan toe gaat in de klas. We hopen dat u zo een klein 
inkijkje heeft gekregen in wat wij elke dag doen.  
 
Startbijeenkomst 
Op 8 september hebben we onze startbijeenkomst in het Blanke Schot gehouden. Samen hebben we 
gezongen, gebeden, geluisterd naar een Bijbelverhaal. Ook hebben we een kleine sketch gezien 
waarbij het jaarthema werd geïntroduceerd. Dit schooljaar zullen we bij de maandvieringen stilstaan 
bij een getal uit de Bijbel. Op de startbijeenkomst ging het over het cijfer 1 (er is één God).  
 
Schoolreizen 
Op maandag 12 september is groep 7/8 naar de surfschool in Zeewolde geweest. Daar hebben ze 
geleerd om te windsurfen en te suppen. De leerlingen (maar ook de meester en de ouders) kijken 
terug op een fijne, actieve dag.  
 
Op dinsdag 13 september zijn de groepen 4/5 en 6 naar het Indianendorp in Ermelo geweest. Daar 
hebben ze zich de hele dag heerlijk vermaakt in het bos en hebben ze ook nog een rondje 
gemidgetgolft. 
 
Op donderdag 15 september zijn de groepen 1, 2 en 3 naar het maisdoolhof in Voorthuizen geweest. 
Ook zij hebben een heerlijke dag gehad.  
 
Alle ouders die hebben gereden voor het schoolreisje willen we nogmaals heel hartelijk bedanken! 



 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe leerlingen  
In de afgelopen week is Fay van Duinen 4 jaar geworden en gestart bij ons op school. Fay we wensen 
je een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Gebedsgroep 
Op 14 september is de gebedsgroep weer voor de eerste keer bij elkaar gekomen in het nieuwe 
schooljaar. We zijn nu met een groepje van 5 moeders om voor de school en de kinderen te bidden 
en danken. 1 keer per maand komen we op een ochtend een uurtje bij elkaar. De kleine kinderen 
gaan 'gewoon' mee. Het is heel waardevol om zo rondom de school van onze kinderen te kunnen 
staan. Lijkt het je ook fijn om bij ons aan te sluiten? Spreek 1 van ons aan! De ochtenden staan dit 
seizoen gepland op: 14-9, 12-10, 9-11, 7-12, 18-1, 15-2, 15-3, 19-4, 10-5 en 14-6. 
Of als er gebedspunten zijn, dan kun je dat ook altijd aan ons doorgeven (de punten blijven binnen 
de groep). 
Hartelijke groet Annemarie, Annefrouk, Henriëtte, Tineke en Amanda 
 
Tussen de middag 
In de vorige nieuwsbrief hebben we even aandacht gevraagd voor het niet te vroeg naar school 
komen tussen de middag omdat dan de kinderen die overblijven op het plein zijn. We zijn een aantal 
weken onderweg; het was even wennen voor sommige kinderen maar een compliment dat het zo 
goed gaat! 
 
 
 



 

MR 
De Mr heeft 7 september haar eerste vergadering van het schooljaar 2022-2023 gehouden. In deze 
vergadering nam Hilde Borghuis afscheid van de MR. Ook via deze weg hartelijk bedankt voor je 
jarenlange inzet in de MR en ook de GMR. We zijn blij dat namens het personeel Hans de Graaf haar 
wil vervangen, zowel in de Mr en de GMR. De volgende vergaderingen van de MR staan gepland op 
23 november, 15 maart en 28 juni. Op de site van school kunt u de notulen van de vergaderingen 
vinden. We hebben onder andere gesproken over het nieuwe jaarplan, inzet van de middelen 
werkdrukverlaging, overblijven, rooster en het werkverdelingsplan.   
Hartelijke groet van de MR-leden;  
Namens de ouders:  
Amanda Boeve en Erik van Roekel  
Namens het personeel:  
Willeke Ansink en Hans de Graaf 
 
Zelftesten corona 
Wij hebben nog een heel aantal zelftesten voor corona op school liggen. Kinderen kunnen deze 
vanuit school krijgen. Wilt u zelftesten vanuit school dan kunt u een berichtje naar de leerkracht 
sturen en zorgt hij/zij dat het meekomt met uw kind.  
 
Agenda 

4 oktober Maandviering  

24 – 28 oktober Herfstvakantie  

2 november Dankdag  

4 – 11 november Week van de 
mediawijsheid 

 

10 en 15 november Open ochtend grootouders  

 

Mede namens het team een heel goed weekend gewenst! 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 



 

Bericht vanuit Uddels belang 
Hieronder een bericht vanuit Uddels belang. Ook als onderwijs zullen we deze avond een pitch 
houden. Komt u ook? 
 
Praten over Uddel in Uddel met de gemeenteraad 
 
Hoe ziet de toekomst van Uddel eruit de komende jaren? Wat kan er beter? Daarover praten de 
inwoners van het dorp en de gemeenteraad op donderdagavond 6 oktober in Het Blanke Schot in 
Uddel. De ontmoeting met het dorp is tegelijk een hernieuwde kennismaking tussen de raad en 
Uddel. Bij de verkiezingen van 16 maart zijn er veel nieuwe raadsleden verkozen. De gemeenteraad 
van Apeldoorn telt 14 fracties. Naast het inhoudelijke programma is er dus genoeg tijd ingeruimd 
voor informele kennismaking en een drankje. 
 
Het programma is kort en krachtig. Na een ‘Uddel-quiz’ om de kennis te testen over Uddel bij de 
nieuwe raadsleden en de inwoners, gaan enkele dorpsbewoners een pitch houden over de toekomst 
van hun dorp. Er komen diverse thema’s aan bod, zoals zorg, wonen en economie. Wat zou de raad 
hierover kunnen aankaarten op het stadhuis? Uddels Belang is betrokken bij het programma om 
Uddels vraagstukken goed te presenteren. Ook fracties hebben thema’s ingebracht. Daarna is het 
tijd voor het informele deel van de avond. 
 
De inloop is 19.00 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur. De gespreksleider deze avond is raadslid 
Tim Kamphuis, tevens vicevoorzitter van de gemeenteraad. Dorpshuis ‘Het Blanke Schot’ vind je aan 
de Garderenseweg 33 in Uddel. 
 


