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Agenda oktober – november 
06-10 schoolkorfbaltoernooi 
06-10 start Kinderboekenweek 
13-10 Studiedag team/ kinderen vrij!! 
14-10 bezoek Miramar groep 1 en 2.  
18 -10 t/m 22 -10  Herfstvakantie 
25- 10 Luizenpluis 
25-10 oud papier! 
25-10 MR 
26-10 Voorstelling groep 7/8 in Havelte 
27-10 Zakelijke ouderavond 20.00 uur 
03-11 Schoolontbijt! 
10-11 bezoek Miramar groep 3 t/m 6 
24-11 GMR vergadering 
 
 
 
 
 
 

Oud papier   

25 oktober wordt het oud papier 

weer opgehaald. Graag zelf voor vervanging 
zorgen als u verhinderd bent. Voor vragen 
kunt u terecht bij Johan Nijmeijer (06-

10833834) OR-lid/ coördinator oud papier. 
Volgende keer oud papier is 29 november 

 
Andere data;   
29 november 
27 december                             
 
                                            

Zakelijk ouderavond 
Woensdag 27 oktober is de jaarlijks zakelijke ouderavond. We 
kunnen u gelukkig in school ontvangen. De uitnodiging ontvangt 
u binnenkort van de Ouderraad. Melissa Jansma is 
schoolmaatschappelijk werker en zij komt vertellen over sociale 
media bij jongeren. Ze heeft afgelopen jaar met de wijkagent ook 
les gegeven in groep 7/8 en voordat de ouderavond is komt ze 
een herhalingsles geven. Daarover zal ze jullie informeren. Het is 
een actueel onderwerp waar alle ouders mee te maken kunnen 
krijgen en we zijn dan ook blij dat ze daarover komt vertellen.   
 
Ouders in school 
We konden u weer in school ontvangen tijdens de 
informatieavonden, de startgesprekken en straks bij de zakelijke 
ouderavond.  
 
We willen ook weer starten met de  vrije inloop voor de kinderen 
van groep 1 t/m 4 vanaf 8.15 uur. Ouders kunnen nog niet elke 
ochtend gebruik maken van de vrije inloop van 8.15 uur tot 8.30 
uur. We plannen dit in de laatste week van de maand. De eerste 
week dat we dit inplannen is in de week van 25 oktober t/m 29 
oktober.  Alle andere dagen blijft u  gewoon buiten afscheid 
nemen. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen met hun ouders het 
schoolplein weer op bij het halen en brengen. De kinderen van 
groep 3 en 4 fietsen naar de overdekte fietsenstalling. Ze lopen 
dan over het schoolplein naar de ingang bij de kleuters.  
 

Schoolfruit   
We doen mee met  het schoolfruit project. 
De kinderen krijgen van 15 november t/m 
12 april drie dagen in de week gratis fruit. 
Kinderen proeven van alles en leren 
verschillende fruitsoorten kennen. Iedere 
ochtend eten we om 10 uur fruit en om 12 
uur een gezonde boterham. We zijn een 
gezonde school, ook bewegend leren staat 
veel op het rooster. Verdere info volgt 
nog. 
  

Muziek  
De kinderen van groep 1 t/m 6 krijgen 
muziekles van Scala. Deze lessen starten na de 
herfstvakantie. 

Regen  
Wanneer het regent is het erg druk met auto’s 
voor school. Het is zaak om dan goed op te 
letten of toch met de fiets te komen…. 
We gaan onze school aanmelden voor het 
verkeersveiligheidslabel. Daarover later meer. 



 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

Nieuws van Immy: 
 
Stichting leerKRACHT: 
Op de studiedag van 13 oktober starten we met het inrichten van ons leerkrachtbord.  We hebben met elkaar het 
eerste doel bepaald en dit doel concreet en meetbaar gemaakt. Iedere leerkracht heeft daarbij acties ingepland die 
hij/zij in de klas met de leerlingen gaat doen. De doelen en de acties zijn gericht op de kinderen. Wat kunnen, voelen, 
weten ze straks? 
Aan de basis staan drie randvoorwaarden (ambitie, ritmiek en retrospective) die, samen met de vier leerKRACHT-
instrumenten, de kern van leerKRACHT vormen: 
Ambitie. Aan het begin van het schooljaar herijk je als schoolteam jullie ambitie en bepaal je aan welke 
onderwijsinhoudelijke thema’s jullie dit jaar willen werken. Deze thema’s zet je in een jaarbord, verdeeld over 
verschillende periodes. 
Ritmiek. Vervolgens ga je in (kleinere) teams van 6 tot 10 docenten met deze thema’s aan de slag. Dat doe je in 
periodes van 6 tot 8 weken. Elke periode start je met het omzetten van een thema in een concreet en haalbaar doel 
waar je wekelijks aan werkt. 
Retrospective. Aan het einde van elke periode kijk je als team terug naar jullie doel en de onderlinge samenwerking. 
De werkvorm die je hiervoor gebruikt heet ‘retrospective’ en leidt tot acties voor de volgende periode. 
 
De stem van de leerling is een belangrijk onderdeel. Deze week hebben kinderen van groep 5 t/m 8 deelgenomen 
aan de leerling-arena. Een vorm van een kringgesprek waar kinderen vertellen over een onderdeel van ons 
onderwijs, in dit geval over het rekenen.  Deze input nemen we mee in onze doelen en aanpak. 
Zo worden we “samen iedere dag een beetje beter”. 
 
Schoolkrant: 
Binnenkort komt de eerste schoolkrant weer uit. Als het goed is heeft u een brief gekregen met de vraag of u dit 
schooljaar de schoolkrant wilt ontvangen. Daarvoor vragen we € 5,- en dit bedrag kon in de brievenbus bij een van 
onze Ouderraadsleden. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen maar u wilt wel graag de schoolkrant lezen, laat 
het ons weten. Dan kunnen we dit nog regelen. We brengen 4 x per jaar de schoolkrant uit. Dankzij uw bijdrage en 
de adverteerders wordt het ook dit jaar een Glossy!  
 
Stagiaires; 
Het is belangrijk om nieuwe leerkrachten op te leiden en daarom begeleiden we als school ieder jaar stagiaires van 
de PABO. Dit schooljaar loopt meester Rodney op maandag en dinsdag stage in groep 3/4 en juf Mireille loopt iedere 
donderdag stage in groep 3/ 4.  
 
Leerplicht; 
Bij verlof moet er een verlofformulier worden ingevuld en het is fijn dat u dit goed heeft opgepakt, dank.  Bij 
ongeoorloofd verzuim moeten we namelijk als school een melding maken bij de leerplichtambtenaar. Zij nodigt dan 
de ouders uit voor een gesprek.  Structureel te laat komen van een kind wordt ook genoteerd als verzuim. 
Ziekmeldingen worden genoteerd en als een ziekmelding vaak voorkomt gaan we in gesprek met u als ouders.  Ook 
daar zijn richtlijnen voor. Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan want het is gebleken dat veel verzuim in de 
basisschool vaak leidt tot verzuim in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast geldt voor de kinderen een leerplicht. 
Gelukkig is contact met de leerplicht in veel gevallen niet nodig. 
 



 

 
 
 

  
 

 

 Nieuws van Kaka 

 
Thema Ziek en Gezond  
De afgelopen vier weken hebben we gewerkt met het thema ziek en gezond. De huishoek was de 
dokterspost . Hier werden zieke kinderen en vooral zieke knuffels weer beter gemaakt Heel veel leuk 
fantasiespel kwam naar voren. Tineke was patient, Leon de dokter met de nodige 
verpleegsters om hem te assisteren. De vader van Tineke wordt gebeld en ze wordt 
afgemeld op de opvang. Geweldig hoe je jezelf terug hoort.  
 
KaKa Congres 
Zaterdag 9 oktober is het eerste kaka congres. Alle medewerkers van kaka zijn 
hiervoor uitgenodigd. Om 9 uur worden we verwacht bij burgers' Zoo in Arnhem, 
hier hebben we een leuke maar ook leerzame dag met workshops en sprekers.  
Onder andere ontwikkelingspsycholoog Steven Pont komt. Steven heeft boeken 
geschreven als Mensenkinderen, sociaal? Vaardig!, het boek waarvan je wilde dat 
ouders het hadden gelezen. 
 
Wij kunnen kiezen uit workshops als:  

o Werken met jongens.  
o Begeleiden bij rouw en verlies. 
o Het kinderbrein.  
o Motorische ontwikkeling zuigelingen. 
o Zindelijkheid. 
o Grimmeren 

 
Wij zijn erg benieuwd en hebben zin in deze dag!  
 
Ziekte, 
Ina gaat van boventallig in de groep staan, naar weer gewoon werken. Ze is haar uren nog wel aan 
het opbouwen. Dus we zullen haar weer wat vaker gaan zien.  
Jolanda gaat nog gewoon door met haar werkzaamheden zoals ze al deed. 
 
Cursus Top BSO 
Binnenkort (oktober 2021) start voor de leidsters van de BSO een cursus Top BSO. Het zijn 4 
bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de kinderen in de BSO - kennis van de globale 
ontwikkeling van kinderen van 4-6/ 6-12 jaar, grip op de groep, kinderparticipatie in de BSO en 
activiteiten in de BSO. We hopen veel nieuwe dingen te leren en er veel uit te kunnen halen voor 
onze BSO. De laatste bijeenkomst is in april 2022. 

 
Even voorstellen 

De leden van de oudercommissie stellen zich graag aan jullie voor: 
 
Ik ben Denise Soer, 35 jaar en moeder van 2 kinderen. James (2015) en Dylan ( 
2018). James zit op de vso en bso en Dylan op het kinderdag verblijf. In het 
dagelijkse leven ben ik facilitair manager bij CBRE. Ik vind het belangrijk om 
onderdeel te zijn van de ouder commissie omdat ik me zo mede kan inzetten voor 
de kwaliteit aan zorg en liefde die wordt gegeven aan de kinderen bij kaka.  
 
 



 

 
 
 

 
 

 
Ik ben Wilma Lensen-Seine, samen met Diederick heb ik een zoon (Sem, 
2015) en een dochter (Robine, 2017). Ik werk als regisseur duurzaamheid 
bij de gemeente Meppel. Robine gaat nog een paar weekjes naar het KDV 
en gaat daarna, net als Sem, naar de BSO. Ik vind het belangrijk om 
betrokken te zijn en mee te denken bij de organisatie waar mijn kinderen 
2 dagen per week naar toe gaan. Daarom hoop ik met mijn deelname aan 
de oudercommissie mijn steentje te kunnen bijdragen aan opvang waar 
kinderen, ouders en alle medewerkers van Kaka zich gezien en gehoord 
voelen. Heb je een vraag of wil je iets anders bespreken, dan hoor ik het 
graag!  

Ik ben Nina en samen met Arjan en onze jongens Leon (2017) en Julian (2018) wonen wij sinds 3 
jaar in Uffelte. Ik werk als projectondersteuner bij Landal GreenParks op het kantoor in Zwolle. 
Per 1 november gaat Leon naar school en de BSO en zit Julian nog een jaar op het KDV en PSZ. 
Ik vind het leuk om op deze manier mee te kunnen denken in het belang van onze kinderen en 
de medewerkers. Voor vragen/opmerkingen/ideeën/etc. kunnen jullie ook mailen aan 
ockakauffelte@kaka.nl  
 

Ik ben Leo Timmerman. Sinds 2012 woonachtig in Uffelte. Ik ben samen met 
Maaike trotse ouders van 3 kinderen, Jenthe (2015), Carlijn (2018) en Wieke (2019). 
Ik ben werkzaam als vakbekwaam hovenier bij de Noordwestgroep in Steenwijk. Dit 
is een arbeidsontwikkel bedrijf en zet zich in voor duurzaam en eerlijk werk voor 
iedereen in de gemeente Steenwijkerland. Ik ben in de oudercommissie gegaan 
omdat ik graag betrokken wil worden met de organisatie en ik graag de verbinding 
zoek tussen de mensen. Dit zodat we van elkaar kunnen leren en samen weer verder 
kunnen werken aan de toekomst voor zowel Kaka als het dorp. Heb je vragen of 
suggesties, schroom niet om deze door te geven. 
 

De oudercommissie van KaKa Uffelte zamelt lege inktcartridges en oude mobieltjes 
in voor CliniClowns. Recyclen én een goed doel steunen. “Daar wordt toch iedereen 
blij van?  
 
Sinds half september 2021 is KaKa officieel een inzamelpunt geworden voor cartridges 
& toners, en mobiele telefoons.  Als oudercommissie hebben wij ons opgegeven als 
inzamelpunt om de Stichting Clini Clowns te steunen. Net voorbij het halletje van de 
hoofdingang staat naast de kapstokken een blauwe doos met het logo van de 
Cliniclowns erop. Hierin mogen alle oude cartridges en oude mobieltjes in 
gedeponeerd worden. Elk soort is overigens welkom! Of ze nu leeg zijn, lekken of 
zeldzaam zijn, ze mogen alle in de blauwe verzamelbox. Misschien zijn ze zelfs als niet 
meer op de markt verkrijgbaar, zelfs dan mogen ze bij ons ingeleverd worden! En ligt 
er nog ergens in de kast een pre-historische (of modernere mobiele) telefoon? Ook 
deze mag je bij ons inleveren voor het goede doel. 
De meeste cartridges en mobiele telefoons zijn herbruikbaar. Daarom horen ze ook niet thuis op de 
grote afvalberg. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat lege cartridges en mobiele telefoons een 
tweede leven krijgen. De inzamelbox voor CliniClowns sluit volgens de oudercommissie naadloos aan 
bij een goede en eenvoudige manier van recyclen, die ook nog de nodige euro's oplevert voor het 
goede doel. Daar wordt toch iedereen blij van?  
 

Met vriendelijke groet  van  Team Uffelte 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/bedrijven/cartridges-inleveren-of-inzamelen

