agenda

vr. 22 september
wo. 4 oktober
di. 10 oktober
vr. 13 okt. t/m vr. 20 okt.
ma. 23 okt. t/m vr. 27 okt.
wo. 1 november
ma. 6 november

- uitstapje gr. 7 en 8
- start Kinderboekenweek
- boekenmarkt
- herfstvakantie
- Kunstweek
- podiumfeest
- PEN nr. 268

(pt. 4)
(pt. 1)
(pt. 1)
(pt. 6)
(pt. 3)

Beste ouders,
We hebben een mooie start van het schooljaar gehad. Terugkijkend waren er goed bezochte
informatieavonden, een mooi Eendrachtig startfeest en voor mij persoonlijk een zeer plezierige
kennismaking met de leerlingen en met vele ouders van de Eendracht.
De Eendracht is niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten een lerende
organisatie. We zijn met het team ons verder aan het ontwikkelen, onder andere met Eddy, die
op een aantal informatieavonden al kennis met jullie heeft gemaakt. Een andere ontwikkeling is
het opstellen en het met de kinderen bespreken van doelen bij de lessen. In een aantal groepen
is dit al concreet zichtbaar bij de dagprogramma’s op het digibord. Loop gerust binnen om dit te
zien of vraag je kind(eren) er eens naar!
Vooruitkijkend attendeer ik jullie graag op de komende Kinderboekenweek en de boekenmarkt,
waarover verderop in de PEN meer is te lezen.
Vandaag begint de herfst. Daarbij hoort helaas soms ook regen, al hebben we onze portie wel
gehad de laatste tijd. We zien als het hard regent regelmatig een aantal kinderen al heel vroeg
op het schoolplein staan. Omdat de leerkrachten voor schooltijd met hun voorbereidingen bezig
zijn kunnen we alleen bij hoge uitzondering de kinderen eerder binnen laten. Daarom het
verzoek om uw kind bij slecht weer iets later van huis te laten gaan.
De openheid waar ik de vorige keer over schreef is ook van buitenaf zichtbaar, het hoge groen is
teruggesnoeid en de bedrijvigheid in de school is nu goed te zien. In mijn werkkamer staat de
deur niet alleen open, maar ook de vitrage heb ik verwijderd, zodat iedereen direct kan zien of
ik aanwezig ben. Het aanbod voor een praatje dan wel een goed gesprek (hoeft niet persé over
onderwijs te gaan) staat overigens nog! Ik zorg voor koffie of thee.
En tot slot, over mijn kamer gesproken … na het verwijderen van een aantal planken kijk ik nu
tegen een lelijke muur met gaten aan. Ik durf het bijna niet te vragen … maar doe het toch.
Wellicht zijn er schildertalenten onder jullie die een keer die muur onder handen willen nemen?
Gaatjes vullen en een kwastje… Het gaat om een paar vierkante meter, en voor koffie of thee
én voor grote dankbaarheid wordt door mij gezorgd. En als je het erg leuk vind heb ik nog een
tweede muur in de aanbieding!
Met vriendelijke groeten,
Gerko Kuiper

1.

boekenmarkt dinsdag 10 oktober van 18.30 tot 20.00 uur

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek! Traditiegetrouw organiseren wij in deze
periode een tweedehands boekenmarkt. De bedoeling van deze boekenmarkt is om met de
verkoop van de boeken geld in te zamelen voor onze schoolbibliotheek.
Onze school beschikt over een prachtige collectie kinderboeken, die we met de
opbrengst jaarlijks met de nieuwste boeken kunnen uitbreiden. We maken er met behulp van
de groep bibliotheekouders en het team weer een feestje van. We zouden het fijn vinden als u
in groten getale komt!
Natuurlijk zijn opa’s en oma’s, tantes, ooms, kennissen en buren van harte welkom!
Behalve de tweedehands boekenmarkt is er ook een kraam van boekhandel Mondria met een
mooie sortering nieuwe kinderboeken. Van de verkoop van deze boeken krijgt de school een
percentage.
Daarnaast wordt een loterij gehouden waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Bij deze loterij is om
19.15 uur een trekking voor de onderbouw; om 19.45 uur is de trekking voor de bovenbouw.
Mocht u eerder weggaan dan worden de prijzen bewaard en kunnen de prijzen de volgende dag
opgehaald worden met het betreffende lootje. De ochtend na de boekenmarkt staan de
nummers van de niet opgehaalde prijzen op een pamflet aan de deur van de hoofdingang.
Ook zullen daar de namen genoemd zijn van de kinderen die het raadspel gewonnen hebben. Er
zal tevens een grabbelton zijn en een raadspel waarmee ook een leuke prijs gewonnen kan
worden. Wie weet zal er zelfs wel iets griezeligs zijn…? Wie durft…?
Koffie, thee en limonade zullen deze avond natuurlijk niet ontbreken. Wij hopen u en uw
kinderen te mogen verwelkomen tijdens de boekenmarkt!
Oproep!
Heeft u nog oude, maar goed leesbare (kinder-)boeken voor onze boekenmarkt op 10 oktober?
Wij zijn daar heel blij mee! U kunt de boeken inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij juf
Stefanie of juf Joke. Ook cd’s, dvd’s, spelletjes en puzzels zijn zeer welkom.

Kinderboekenweek op de Eendracht
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: Griezelen onder het motto:
Gruwelijk eng!
In alle groepen zal veel aandacht besteed worden aan de Kinderboekenweek.
Kijkt u er niet van op als u ineens verrast wordt door griezels, spoken en
monsters in deze periode als u de school binnenkomt!
Op 4 oktober a.s. zullen enkele bibliotheekouders een vrolijke, mogelijk
griezelige, opening van de Kinderboekenweek verzorgen in alle groepen,
maar … daarover geven we nu nog niets prijs.

2.

startfeest een groot succes!

Op vrijdag 8 september vierden wij met elkaar voor het eerst ons startfeest. Ondanks het zeer
slechte weer was er een grote opkomst, wat fantastisch was dat! Met elkaar eten en drinken,
bijpraten en spelletjes doen, precies wat je doet als je elkaar na een lange vakantie weer ziet.
Het team van OBS de Eendracht kijkt terug op een een heel gezellig feest en wij willen dit
volgend jaar graag herhalen. Wij hopen u allen dan ook weer te ontmoeten voor een glaasje,
een goed gesprek, gezellige spelletjes en lekker eten!
Hartelijk dank dat jullie erbij waren, namens de feestcommissie:
juf Marion, juf Stefanie, meester Jack en juf José

3.

podiumfeest

Op woensdag 1 november is het eerste podiumfeest van dit schooljaar! De groepen 1/2, 4, 6 en
8 zullen een groepsoptreden verzorgen; de leerlingen uit de andere groepen zorgen voor
individuele optredens.Het feest duurt van ca. 11.10 tot 12.00 uur.
Ouders, maar ook opa’s en oma’s van de kinderen zijn van harte welkom om naar de
voorstelling in de sporthal te komen kijken. De deuren gaan ongeveer 10 minuten voor aanvang
open.

4.

bezoek aan het fort Waver-Amstel

De groepen 7 en 8 bezoeken op vrijdag 22 september het fort Waver-Amstel en gaan kijken naar
de voorstelling ‘Aardappelen’ van Troupe A’Dour.
het project is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs.
‘Historische verhalen’ is een literair project dat aansluit bij geschiedenis, het lees- en
taalonderwijs en de culturele omgeving.
Historische verhalen vormen een belangrijk genre in de jeugd- en volwassenenliteratuur. Het
zijn verhalen die ons meenemen naar tijden van weleer. Ze prikkelen de fantasie en het
voorstellingsvermogen en stimuleren ons om op zoek te gaan naar onze eigen geschiedenis.

5.

voorleeskampioen OBS de Eendracht

Dit jaar organiseert onze school opnieuw een eigen voorleeswedstrijd voor de leerlingen uit
groep 7 en 8. Dit vergt een grondige voorbereiding van de leerlingen. Ze zoeken een
lievelingsboek uit en een fragment (van ongeveer één bladzijde in overleg met de leerkracht).
De voorrondes vinden plaats in de eigen groep. De klasgenoten en de leerkracht kiezen enkele
kandidaten uit die uiteindelijk de finale gaan lezen. In een prachtige, speciaal hiervoor bestemde
voorleesstoel zullen de leerlingen uit groep 7 en 8 een poging gaan wagen om de voorlees
schoolkampioen van OBS de Eendracht te worden.
De schoolkampioen vertegenwoordigt de school in februari/maart in de lokale en regionale
vervolgrondes die de bibliotheken organiseren. Voor de regionale winnaars volgt de provinciale
finale in april.
Alle provinciale winnaars strijden tenslotte in de landelijke finale - die jaarlijks eind mei
plaatsvindt - om de titel Nationale Voorleeskampioen!

6.

herfstvakantie

De herfstvakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 12 oktober om 15.00 uur. Op
maandag 23 oktober verwachten wij hen - na een hopelijk fijne vakantie - weer op school terug.

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
28 september
2 oktober
14 oktober
16 oktober
25 oktober
26 oktober
29 oktober
5 november

Rense, groep 8
Latisha, groep 5
Kyra, groep 4
Jordy, groep 1/2
Matej, groep 8
Casper, groep 6; Sid, groep 8
Tom, groep 4
Plum, groep 3

