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DSV - BERICHTEN  
Nummer 11 – 7 februari 2020 

      
 

BELANGRIJKE DATA 

 

11 en 12 februari     Adviesgesprekken groepen 8 

13 februari      Studiedag (alle groepen) 

17 februari      Deze week terugbrengen rapportmappen 

24 februari t/m 28 februari    Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 
 

School veiligheidsmonitor 

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst 'schoolveiligheid' in te vullen. Deze is 

helaas eerder verstuurd dan de DSV-berichten uit zijn gekomen.  
 

Hierbij een toelichting op de monitor.  

Sinds augustus 2015 is het wettelijk verplicht om een keer in de twee jaar een 

meting te doen van de sociale veiligheid op school. Deze meting betreft 

leerlingen, ouders, leerkrachten en leidinggevenden. Bij de monitoring gaat het 

om een gevoel van veiligheid, ervaren van onveiligheid en welbevinden. Wij willen 

u verzoeken om deel te nemen aan deze monitor.  

 

Het bericht is u toegezonden en is afkomstig van 'team schoolveiligheid'. De monitoring vindt plaats door 

deze instantie om anonimiteit te kunnen waarborgen. Tevens zorgen zij voor een rapportage aan de 

school.  

 

De Oudercommissie van het Uilenest heeft jou nodig! 

The Parent Committee of the Uilenest needs you! 

 

• Ben je positief kritisch? 

• Are you positive critical? 

 

• Wil je bijdragen aan het “Integraal Kind Centrum?  

• Do you want to contribute to the “Integrated Child Center”? 

 

• Gaat je kind (of kinderen) naar het Uilenest?  

• Do(es) your children (child) go to the Uilenest? 
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• Wil je je netwerk uitbreiden? 

• Do you want to expand your network? 

 

• Dan verwelkomen we je graag in de Oudercommissie van het Uilenest. 

• Then we would like to welcome you to the Parent Committee of the Uilenest. 

 

We zoeken twee nieuwe leden, dus bij gelijke geschiktheid, kiezen we ook voor jou. 

We are looking for two new members. 

Meld je aan - Apply via oc.uilenest@gmail.com 

 

Wil je meer weten (hoe leuk is het? /hoeveel tijd ben ik kwijt?) For more info: Erwin Witteman (de 

voorzitter) 06-14300589. 

 

Kindertuinen Delft 

De aanmeldperiode voor de kindertuinen Delft is van start gegaan.  

 

Op een kindertuin maken kinderen kennis met de natuur en met ons voedsel 1,5 

uur per week, van april t/m oktober. Ze leren stapsgewijs en heel praktisch dat 

een tuin niet zomaar een bak aarde is met wat mooie planten erin, maar een 

levend geheel. Dat alle beestjes en plantjes met elkaar samenwerken om ons 

voedsel te laten groeien. 

 

Zonder regenwormen geen losse grond waar de plantenwortels zo van houden en zonder bijen geen 

pompoen! Naast natuureducatie organiseren we nog veel meer leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld, 

kruidenboter maken, pizza bakken en een lampionnen tocht als afsluiting van het seizoen. 

 

Genoeg voor onvergetelijke middagen op de tuin van april tot oktober. Voor meer info en aanmelden, 

kijk op www.kindertuinendelft.nl”. Inschrijven kan t/m 31 maart 2020. 

 

Studiedag donderdag 13 februari 

Op donderdag 13 februari heeft de DSV weer een studiedag. 

Stichting het Uilenest is geopend van 8.30-18.00 uur. Vergeet u niet uw kind(-eren) extra aan te 

melden. Als uw kind niet komt, verzoek ik u uw kind(eren) af te melden voor die dag. We willen dit 

graag weten in verband met de personele planning. 

 

Hoe vraagt u op de juiste manier de opvang aan voor een studiedag op een dag dat uw kind naar het 

Uilenest gaat. 

U wilt opvang van 8.30–15.00 uur: 

1. In de kalender de opvang van 15.00–18.00 uur afmelden 

2. De opvang van 8.30–12.00 uur aanklikken en versturen 

3. De opvang van 12.00–15.00 uur aanvragen en versturen 

 

Alleen op deze manier (door dus de extra dagdelen apart aan te vragen) kunnen we de verrekening van 

de reguliere 3 uur opvang op de juiste manier verwerken. 

De berekening is dan als volgt: 

Opvang van 8.30–15.00 uur = 6,5 uur - 3 uur (reguliere opvang) = 3,5 uur extra opvang. 

Indien u opvang wenst van 8.30–18.00 uur is de werkwijze hetzelfde alleen meldt u uw kind niet af van 

15.00–18.00 uur. 

De berekening is dan als volgt: 

Opvang van 8.30–18.00 uur = 9,5 uur - 3 uur regulier opvang = 6,5 uur. 

 

Indien uw kind op de aangevraagde dag normaal niet naar het Uilenest gaat, kunt u alle gewenste 

dagdelen wel in één keer aanklikken en versturen. 

 

Herinnering inschrijving Voorjaarsvakantie 

Van 24 t/m 28 februari 2020 hebben de kinderen weer Voorjaarsvakantie. 

Het Uilenest is deze week geopend en we gaan er weer een gezellige vakantie van maken. 
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Wat gaan we allemaal doen: 

Maandag 24 februari 

• Glow in the dark Scheveningen 

Dinsdag 25 februari 

• Kinderboekenmuseum of Museon 

Woensdag 26 februari 

• Knutselen 

• Papaver/Buytenhout 

Donderdag 27 februari 

• Dans en Grietje in Rietveld theater 

Vrijdag 28 februari 

• Strand speurtocht of kinderboerderij Zoetermeer 

 

U kunt uw kind(-eren) inschrijven via de ouderapp of door een mail te sturen naar uilenest@dsv-delft.nl 

Let op: op de dagen dat we een uitstapje gepland hebben, is alleen aanmelding tot 18.00 uur mogelijk. 

 

Peuterfestival  

Afgelopen woensdag zijn de peuters naar het peuterfestival in de Veste geweest. 

We hebben de voorstelling “over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft” 

De rit in de bakfiets ernaar toe was al een feest en we hebben erg genoten van deze fantastisch 

grappige voorstelling! 

 

         
 

Workshopdagen 

Eén keer in de maand zullen er extra workshops plaats vinden op de dinsdag en de donderdag. 

Wij gaan naast de wekelijkse BSO-activiteiten meer variatie aanbieden aan de kinderen in de vorm van 

workshops en Sport en Spel activiteiten. Op deze dagen hanteren wij een open deur beleid. Dit houdt in 

dat de kinderen op andere groepen kunnen rondkijken en meedoen aan activiteiten.  

 

De kinderen kunnen kiezen uit de volgende workshops:  

• Sport en Spel (varieert) 

• Vrij binnen- en buiten spelen 

• Workshops  

 

Dinsdag 28 januari en donderdag 30 januari zijn we gestart in de Villa met de workshop “sneeuwpoppen 

maken” en in de Uitkijktoren met de workshop “Vilten tasjes maken”. 

Op donderdag 30 januari was er een extra workshop voor de oudste kids “lasergame” en voor de andere 

groepen “freerunning”. De volgende workshopdagen zijn op dinsdag 3 maart en donderdag 6 maart. 

Indien mogelijk vragen we u de kinderen pas na 17.15 uur op te halen op deze dagen.  
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