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Schoolteam en groepsverdeling
Groep 1/2a: Juf Julia (ma, di, wo)

Juf Wendy (do, vr)
Groep 1/2b: Juf Iris B (ma t/m vr)
Groep 3: Juf Natanja (ma, di, wo)

Juf Marloes (do, vr)
Groep 4: Juf Marleen (ma, di, wo)

Juf Marije (do, vr)
Groep 5/6: Juf Dione (ma, di)

Juf Anne-Karien (wo, do, vr)
Groep 7/8: Juf Iris (ma, t/m vr)

Juf Roelienke, WPO jan – juli (do, vr)

Directeur: Meester Erwin (ma, di, do, vr)
IB-er: Juf Gonda (ma, wo)
Onderwijs Assistent: Juf Ilse (ma, wo, vr)

Juf Mariska (ma, t/m do)
Juf Mariëlle (di, wo, do)

Gymdocent: Juf Emma (di, vr)

Op deze informatiekaart vindt u belangrijke informatie voor dit schooljaar. 
Daarnaast ontvangt u tweewekelijks onze nieuwsbrief per mail. Op onze 
website www.deuilenhorst.nl vindt u onze schoolgids en kalender, waar u 
informatie kunt vinden over onze schoolactiviteiten.
Tevens plaatsen wij regelmatig berichten op Parro en onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/kbsdeuilenhorst

Schooltijden
KBS De Uilenhorst hanteert een continurooster. Dit betekent dat de schooltijden 
als volgt zijn: 
Dagelijks van 08.30 uur tot 14.30 uur; op woensdag tot 12.30 uur.
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 geen les.
Om 08.25 uur gaat de 1e schoolbel  en gaat de schooldeur open voor de groepen 
1 t/m 8.
Om 08.30 uur gaat de 2e schoolbel. Alle kinderen moeten dan binnen zijn.

Eten en drinken
In verband met het continurooster nemen de kinderen zelf een lunchpakket mee 
naar school. Voor de pauze van 10.15 uur nemen de kinderen ook wat te eten en 
drinken mee. Dit jaar nemen wij deel aan het Europees programma Schoolfruit en 
groente. Voor de periode van 20 weken krijgen de kinderen op di, wo en do porties 
groente en fruit. De berichtgeving hierover ontvangt u via Parro. 
Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht in het klaslokaal.

Vrije dagen
Woensdag 14 september 2022 ( Studiedag 1 (alle leerlingen vrij) 
Woensdag 5 oktober 2022 Catentdag (alle leerlingen vrij) 
15 t/m 23 oktober 2022 Herfstvakantie 
Vrijdag 25 en maandag 28 november 2022 Studiedag 2 & 3 (alle leerlingen vrij)
24 december t/m 8 januari 2023 Kerstvakantie 
Vrijdag 10 februari 2023 Studiedag 4 (alle leerlingen vrij)
25 februari t/m 5 maart 2023 Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 7 april 2023 Goede vrijdag 
Maandag 10 april 2023 2e Paasdag 
22 april t/m 7 mei 2023 Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 Hemelvaart 
Vrijdag 26 mei 2023 Studiedag 5 (alle leerlingen vrij)
Maandag 29 mei 2023 2e Pinksterdag 
Maandag 3 juli 2023 Studiedag 6 (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 7 juli 2023 Calamiteitendag (alle leerlingen vrij wanneer er 

gedurende het schooljaar geen 
calamiteiten hebben plaatsgevonden) 

8 juli t/m 20 augustus 2023 Zomervakantie 

Oudercontacten
- 15 september 2022 – Informatieavond groep 1 t/m 8
- 19 t/m 30 september 2022 - start/kennismakingsgesprekken
(voor alle ouders)
- 14 t/m 18 november 2022 – sociaal 
emotioneel/voortgangsgesprekken (facultatief)
- 20 t/m 24 februari 2023 - rapportgesprekken
(voor alle ouders)
- 3 juli 2023 – rapportgesprekken (facultatief)
Uiteraard bent u tussentijds ook altijd welkom bij de 
groepsleerkracht(en).

Meekijkdagen
- Week 11: 13 t/m 17 maart 2022
- Week 13: 27 t/m 31 maart 2022

Gym
Groep 1/2: woensdag + donderdag
Groep 3, 5/6, 7/8: dinsdag Groep 4: donderdag

Verlof
Als u een verlofaanvraag 
wilt doen voor uw 
kind(eren) dan kunt u 
hiervoor het 
aanvraagformulier invullen 
en inleveren bij de directie 
van de school. Het 
formulier kunt u 
downloaden via de website.

Ziekmelden
U kunt uw kind ziekmelden via Parro of vanaf 8.00 uur via 
het telefoonnummer van de school.

Activiteiten agenda
Via de agenda van de groep 
‘oudsten’ binnen Parro
blijft u op de hoogte van 
alle schoolse activiteiten. 

http://www.deuilenhorst.nl/
http://www.facebook.com/kbsdeuilenhorst

