agenda

ma. 28 aug.
di. 29 aug.
wo. 30 aug.
do. 31 aug.
di. 5 sept.
vr. 8 sept.
do. 21 sept.

- infoavond groep 7-8
- infoavond groep 3-4
- infoavond groep 1-2
- infoavond groep 5-6
- jaarvergadering OR/MR
- startfeest
- PEN nr. 267

(pt. 1)
(pt. 1)
(pt. 1)
(pt. 1)
(pt. 3)

Beste ouders,
We zijn er klaar voor! Na een een intensieve voorbereiding zijn we vorige week fijn gestart met
het nieuwe schooljaar. Een nieuw schooljaar, met enkele nieuwe gezichten … Wendy van Brenk
in groep 8 en Marijn Roeleveld  in groep 7. Zij stellen zich in de volgende  PEN aan u voor.
En een nieuwe directeur. Kort iets over mijzelf: ik woon in IJsselstein; ik ben getrouwd, ben
vader en (stief-)opa, en heb twee kleine hondjes. Ik zeil en vaar graag. In het (wat grijzere)
verleden heb ik met veel plezier achttien jaar in het basisonderwijs in Lelystad gewerkt, als
groepsleerkracht in alle groepen, en de laatste acht jaar daarvan als directeur van een
basisschool.
Ondertussen heb ik Nederlands gestudeerd, waarna ik vervolgens als docent Nederlands en
opleidingsdocent ben gaan werken op de pabo (pedagogische academie basisonderwijs) in
Tilburg. Daar heb ik bijna achttien jaar studenten die leren voor het mooie beroep van leraar
basisonderwijs mogen begeleiden bij hun leren. De laatste tien jaar daarvan heb ik in het
management van de opleiding gezeten, met eindverantwoordelijkheid voor deze pabo. Hoewel
ik het enorm naar mijn zin had met het werken op de pabo ben ik toch op zoek gegaan naar een
nieuwe uitdaging.
Voor de zomervakantie werd ik benaderd om directeur van De Eendracht te worden. Daar kon ik
natuurlijk alleen maar “ja” tegen zeggen! De Eendracht heb ik inmiddels al een beetje leren
kennen als een school met zeer betrokken leerkrachten, met hart voor het (leren en
ontwikkelen van) kinderen en voor onderwijs. Ik kijk uit naar samenwerking en ook naar de
contacten met en samenwerking met leerlingen en ouders van de school. Ik ben groot
voorstander van het gesprek, van openheid en duidelijkheid. Mijn deur staat (bijna) altijd open,
dus aarzel niet om met vragen, opmerkingen of gewoon voor een praatje, een keer binnen te
lopen!
Mijn motto: “no child left behind”.
Deze week zijn de informatieavonden in de verschillende groepen. We hopen iedereen daar te
mogen verwelkomen. Ik zal alle avonden zelf ook aanwezig zijn om wat nader kennis te maken.
Ik wens ons allemaal een Eendrachtig schooljaar!
met vriendelijke groeten,
Gerko Kuiper

1.

informatieavonden

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavonden. Wij benadrukken het belang van uw
aanwezigheid tijdens deze avonden, ook als u al eerder een kind in de nieuwe groep hebt gehad.
Wij zien u dan ook graag op de volgende data op school (aanvang 20.00 uur):
● kleutergroep woensdag 30 augustus
● groep 3-4
dinsdag 29 augustus
● groep 5-6
donderdag 31 augustus
● groep 7-8
vanavond, maandag 28 augustus
Tijdens de informatieavonden zal o.a. een overzicht met noodnummers en e-mailadressen
rondgaan, waarop u evt. wijzigingen kunt aanbrengen, zoals een nieuw mobiel nummer, een
nieuw e-mailadres of een andere huisarts.
De schoolgids wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd op onze website www.obs-eendracht.nl.
De jaarkalender en het ouderhulpformulier zult u later ontvangen.

2.

komt u ook naar ons startfeest op vrijdag 8 september?

Op vrijdag 8 september a.s. vieren wij de opening van het nieuwe schooljaar 2017-2018 met een
groot startfeest! Om 17.00 uur gaan onze deuren open (tot 19.30 uur) en kunnen de leerlingen
allerlei spelletjes doen tegen een kleine financiële vergoeding. Bij de meeste spelletjes kunnen
leuke prijsjes gewonnen worden, maar ook heel bijzondere en grote prijzen zullen worden
uitgereikt aan ‘winnaars’! Houd uw mail in de gaten op 7 september a.s., want dan versturen wij
nog een kleine verrassing met betrekking tot het feest!
De maaltijd met een lekker drankje kunt u deze avond op school gebruiken, want wij hebben
heerlijke warme en zeer betaalbare snacks voor u en de kinderen klaar staan!
Wij hopen u op 8 september te mogen begroeten. Uiteraard zijn ook opa’s en oma’s, ooms en
tantes en neven en nichten van harte welkom!

3.

nieuws van de ouderraad en de medezeggenschapsraad

Jaarvergadering OR/MR
Dinsdag 5 september vindt de gezamenlijke jaarvergadering van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad plaats. Voorafgaand aan de vergadering is er een inloopmogelijkheid
voor ouders, van 19.30 tot 20.00 uur. U bent dan in de gelegenheid om met leden van de
ouderraad en de medezeggenschapsraad van gedachten te wisselen.
De vergadering start om 20.00 uur, waarbij u allen eveneens van harte welkom bent.
Oproep: ouderraadsleden gezocht!
De OR is dringend op zoek naar versterking! Heeft u belangstelling om lid te worden van de
ouderraad, laat u dit dan a.u.b. weten via e-mailadres info@obs-eendracht.nl
Wij brengen u in dat geval in contact met de voorzitter van de ouderraad, die u nadere
informatie zal kunnen verschaffen over hetgeen het lidmaatschap van de OR inhoudt.

4.

Spaanse lessen gaan weer van start op De Eendracht

Dit schooljaar zal op 20 september een nieuwe serie Spaanse lessen op De Eendracht worden
gestart. Het zijn 10 lessen, die wij afronden op 6 december 2017.
Zonnige en gezellige lessen op de woensdagmiddag na schooltijd, onder deskundige leiding van
Spaanse lerares Eulalia Hernandez.

Hierbij maken de kinderen kennis met de Spaanse taal en krijgen zij spelenderwijs ook iets mee
van de Spaanse cultuur.
Binnenkort zal er een bericht uitgaan naar de ouders van de groepen 6 t/m 8, met meer
informatie en een antwoordstrookje dat u kunt inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Hasta la vista!

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
22 augustus
23 augustus
27 augustus
31 augustus
1 september
6 september
7 september
8 september
10 september
14 september
28 september
2 oktober
14 oktober

Nynke, groep 7
Luc, groep 7; Dijana, groep 7
Mohamed T., groep 6
Mokus, groep 8
Finn, groep 3
Hein, groep 3; Marijn, groep 4
Joey, groep 5
Marnic, groep 3
Kimon, groep 3
Manolis, groep 7
Rense, groep 8
Latisha, groep 5
Kyra, groep 4

