Het maximale halen uit
hoofden, handen en harten
Leren lezen en schrijven kent allerlei fases!
#groep3 #zin in lezen

ZIEN & ZIJN
STRALEN
We zijn wat we zeggen en
We stralen en schitzien elkaar. We maken
teren en zijn trots op
geen onderscheid tussen
onszelf. We hebben het
kinderen, ouders, leralef veranderingen aan te
ren, directeuren en angaan en grenzen te verderen, de mens staat
leggen. We vieren mijlpalen,
centraal en niet de
delen momenten en creëren
functie. We geven
herinneringen. We zien uit naar
vorm aan pedade toekomst en hebben plezier in
gogisch partons werk.
nerschap.

In de ontwikkeling van
het schoolplein hebben
we de leerlingenraad
betrokken. Ze hebben
RUIMTE EN RICHTING
nagedacht over welke
We maken ruimte voor talent.
We durven te twijfelen. We stibewegingen, sporten en
muleren het maken van eigen
vaardigheden ze graag op het
keuzes en we tonen eigeschoolplein terugzien.
naarschap in de ontwikWe laten onze talenten zien op
keling van onszelf. We
de Uilenbrink. Met behulp van
maken tijd en hebben
fantastische apparatuur van SAAM*
geduld. Er is vrijheid in
waren we in staat om live de musicals
gebondenheid. We
van de groepen 6 en de bonte avond
hebben oprechte
in de huiskamers te streamen.

SAAM&vatting
OBS de Uilenbrink

juni t/m december 2020

Op onze school heeft dat het vol
gende opgeleverd: “SAAM* en
‘t Kroontje bouwen samen verder
aan partnerschap in de Uilen
brink.” We zijn zeer verheugd dat
we in het nieuwe schoolgebouw
samen onder één dak komen met
kinderopvang ‘t Kroontje.
Werkdrukmiddelen worden inge
zet voor een flexleraar, onderwij
sassistentie en een eventmanager.
Hierdoor heeft de leerkracht meer
tijd om zich bezig te houden met
het onderwijs in de groep.

Voor onze school
betekende dit de
start van het werken
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
met Blink, wereldori
Iedereen is welkom op onze scholen/
ëntatie geïntegreerd.
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
Er is ruimte voor eigen
of zij is. Het kind is onze leidraad.
onderzoek waarbij de
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
kinderen dingen ontdekken
kind is onze opdracht. We ledie zij boeiend vinden. Dit
ren kinderen kennen in al hun
kan voor ieder kind iets anders
eigenheid, creativiteit en dizijn. Blink sluit aan bij ons brede
versiteit. Leren en lesgeven
onderwijsaanbod.
is persoonltijk. We hebben

hoge verwachtingen. We
kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

nieuwsgierigheid
naar de ander.

We hebben in de afgelopen maanden een fijne samenwerking
met de gemeente die zich uit in de start van de “Lekker anders
dag” om de verkeersstromen op de nieuwe locatie veilig te
laten verlopen.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

We zijn super trots op de
enorme inzet die iedereen
laat zien in deze veran
derende tijden.

SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar
en met de werkelijkheid om ons
heen. Elke school is verbonden
met de wijk of het dorp. Scholen kiezen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
We zijn samen verantwoordelijk voor de
school en stichting. We voelen ons er veilig.

