agenda

do. 9 november
do. 16 en di. 21 november
vr. 1 december
ma. 4 december
do. 7 december

- rapport groep 2 t/m 8
- spreekavonden groep 1 t/m 8
- surprises bekijken groep 5 t/m 8
- sinterklaasviering
- PEN nr. 269

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

Beste ouders,  ik vraag deze keer graag uw aandacht voor vieren!
Eendrachtig vieren
Er gebeuren mooie dingen op de Eendracht! Terugkijkend zijn er mooie vieringen geweest
(startfeest, kinderboekenweek en boekenmarkt, podiumfeest). Vooruitkijkend zijn er deze
weken de kunstweken, met bezoeken aan musea, met praten over en werken aan kunst in de
groepen. Als je de school inloopt zie je het om je heen!
Binnenkort meldt de Sint zich weer in het land en we hebben hem natuurlijk uitgenodigd om op
4 december op De Eendracht te komen om zijn verjaardag samen te vieren. Daarna gaan we op
weg naar de kerstviering en kerstvakantie. Het voelt goed om met elkaar zoveel mooie
momenten te beleven, en ook om op die momenten met en van elkaar te leren.
Eendrachtig leren door te vieren
Wellicht bent u er mee bekend dat er voor het primair onderwijs, de basisschool, zogenaamde
kerndoelen zijn vastgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn en op een koude of regenachtige dag
er eens in willen neuzen: dat kan via (bijvoorbeeld) deze link: http://tule.slo.nl/
Het leren van en met elkaar door samen te vieren, en ook het op die manier kennismaken met
wie jij bent en wie de ander is, sluit aan bij enkele van deze kerndoelen. Daarbij hoort ook het
kennismaken met elkaars achtergrond en met elkaars cultuur en het begrijpen en respecteren
van elkaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kerndoelen rondom oriëntatie op jezelf en de
wereld, Nederlands,  kunstzinnige oriëntatie, geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing.
Eendrachtig overblijven
Na de kerstvakantie zal het overblijven, de tussenschoolse opvang, verzorgd gaan worden door
dezelfde organisatie die ook de buitenschoolse opvang op De Eendracht verzorgt, Kind & Co.
U zult daar binnenkort afzonderlijk verder over geïnformeerd worden. We verwachten dat de
overgang voor iedereen vrijwel ongemerkt zal gaan verlopen. Mocht u er tussentijds vragen
over hebben, loop gerust even binnen!
Ten slotte
Inmiddels heb ik al enkele koffie- (of thee-)gesprekken mogen voeren met enkele ouders.
Het aanbod blijft voor het hele jaar staan, dus …
Ik wens iedereen namens het team mooie vieringen!
Met vriendelijke groeten,
Gerko Kuiper

1.

rapport en spreekavonden

Donderdag krijgen de kinderen in groep 2 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. Op
donderdag 16 en dinsdag 21 november zijn er spreekavonden voor de ouders van alle
leerlingen. Bij het rapport zal een invulblad voor de spreekavonden gevoegd zijn, waarop u een
eventuele voorkeur voor een avond kunt opgeven.
Belangrijk: wij rekenen voor alle leerlingen op de komst van tenminste één ouder. Heeft u
uiterlijk maandag 13 november 08.30 uur geen evt. voorkeur voor een spreekavond opgegeven,
dan delen wij u voor een 10-minutengesprek op één van deze avonden in.
De kleuters van groep 1 krijgen in deze periode nog geen rapport. De ouders van deze leerlingen
zijn echter welkom om naar de spreekavond te komen en ontvangen donderdag 9 november
een uitnodiging.
Nog een opmerking voor de ouders van leerlingen in groep 8: uw kind uit groep 8 wordt deze
keer mee verwacht! Om die reden zullen voor groep 8 de gesprekken tijdens de spreekavond
tussen 18.00 en uiterlijk 21.00 uur ingepland worden.

2.

even voorstellen

Juf Marijn
Dag allemaal, mijn naam is Marijn Roeleveld. Ik ben 27 jaar oud en ik woon in Mijdrecht. Ik ben
al meer dan 10 jaar samen met Emiel, waarvan ruim 2 jaar getrouwd. In juni 2016 is onze zoon
Jilles geboren, en vormen we een heel gezellig gezin.
Voordat ik de PABO heb gedaan om leerkracht te worden, ben ik afgestudeerd aan de opleiding
Communicatiemanagement. Ik heb gewerkt in communicatie, marketing en PR bij o.a. HEMA en
G Brouwer & Zn. Maar, ik had al langere tijd de wens om voor de klas te staan, dus het begon te
kriebelen... Uiteindelijk ben ik vorig jaar afgestudeerd aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik
ben ontzettend blij dat ik deze stap heb gezet, want ik voel me als een vis in het water binnen
het basisonderwijs.
Een aantal zaken die ik heel belangrijk vind als leerkracht zijn de groepsdynamiek in een klas en
de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hebt u nog vragen aan mij, loop dan op
maandag of dinsdag eens binnen in groep 7! Groeten van juf Marijn.
Juf Wendy
Mijn naam is Wendy van Brenk en ik ben 44 jaar. Ik kom uit Den Haag. Ik woon nu sinds deze
zomer met mijn gezin in Nieuwkoop. Ik heb drie kinderen (Nina is 13 jaar, Kyan is 9 en Kai is 6).
Ik ben getrouwd met Emiel. Wij hebben ook huisdieren; een poes (Doris) en drie schildpadden.
Deze schildpadden zijn even oud als onze kinderen ;-)
Ik ben ongeveer 24 jaar geleden begonnen als secretaresse. Ook heb ik een communicatiestudie
gedaan. Ik heb onder andere bij een stichting gewerkt die workshops voor kinderen
organiseerde over kunst en beeldende vorming.
Ik ben de PABO dus later gaan doen. Nu werk ik al bijna 10 jaar met veel plezier in het
onderwijs!
Samen met juf Ida, en de kinderen van groep 8, doe ik mijn uiterste best om er een geweldig
jaar van te maken. Een laatste basisschooljaar voor deze kinderen, waarin we het goede en
veilige klimaat voortzetten en waarin kinderen hun doelen kunnen halen.
Ik heb er in ieder geval veel zin in! Groet, juf Wendy.

3.

ons sinterklaasfeest

De winter is in aantocht, het wordt al vroeg donker en overal zijn pepernoten en speculaas te
vinden. Sinterklaas is bijna weer in het land! De school wordt met hulp van vele ouders vrijdag
17 november weer helemaal in sinterklaassfeer gebracht.
Het thema voor onze versiering is dit jaar ‘Muziek’.


Het belooft een leuke tijd te worden, waarin Sint Nicolaas en de pieten allerlei spannende
avonturen meemaken. Wij houden het goed in de gaten via het sinterklaasjournaal.
Uiteraard zal de sint ook dit jaar onze school bezoeken. Wij vieren ons sinterklaasfeest op
maandag 4 december.
Die dag worden alle kinderen om uiterlijk 08.25 uur op school verwacht.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan eerst naar hun eigen klas, waarna
wij vervolgens met hen naar het grote schoolplein gaan. De leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 verzamelen zich buiten op het plein.
U hoeft de kinderen geen tussendoortje voor de pauze mee te geven, wel
graag een tas (voorzien van naam) voor alle knutselwerkjes van de afgelopen
tijd. Ouders mogen met broertjes/zusjes bij de intocht aanwezig zijn, mits zij
achter de kinderen blijven staan. Ook bij eventuele foto- en/of filmopnamen
verzoeken wij u niet voor de kinderen te gaan staan. Alleen voor de ouders, die namens de
scholen opnames maken, is dit toegestaan; zij zijn te herkennen aan de gele hesjes.
Surprise bovenbouw
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maken ook dit jaar surprises en gedichten voor elkaar. In
de groepen worden daar met de kinderen duidelijke afspraken over gemaakt. De kinderen
kunnen hun surprise op de volgende tijden naar school brengen: op donderdag 30 november
tussen 08.00 uur en 08.15 uur en tussen 15.15 uur en 15.45 uur. Vrijdagmorgen 1 december
idem tussen 08.00 en 08.15 uur.
Vrijdagmiddag zijn van 14.30 tot 15.00 uur zowel ouders als leerlingen welkom om alle surprises
te komen bekijken.

4.

kerstkorfbaltoernooi

In de kerstvakantie organiseert korfbalvereniging Atlantis het traditionele kerstkorfbaltoernooi.
Dit is een schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van alle basisscholen uit de gemeente De Ronde
Venen. Voor de groepen 1, 2 en 3 is er een leuke en sportieve spelochtend.
De groepen 4 t/m 8 spelen echte korfbalwedstrijden tegen teams van andere scholen.
Het programma van het kerstkorfbaltoernooi is als volgt:
● woensdagochtend  27 december
spelochtend groep 1, 2 en 3
● woensdagmiddag 27 december
korfbal in 4-tallen groep 4 en 5
● donderdag 28 december
korfbal in 4-tallen groep 6
en korfbal in 8-tallen groep 7 en 8

Het toernooi wordt gespeeld in sporthal ‘De Phoenix’ in Mijdrecht. Leerlingen die mee willen
doen (en die zich nog niet hebben aangemeld) kunnen zich bij de leerkracht opgeven; de kosten
zijn € 1,50.

4.

 gruwelijk geweldige Kinderboekenweek

Op 10 oktober j.l. werd de Eendracht Boekenmarkt gehouden, met als doel geld in te zamelen
voor de aanschaf van nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek. Het werd een drukbezochte
avond, die mede door alle activiteiten erg gezellig werd maar soms ook wel een beetje eng…
want er was een echt spookhuis, in het kader van het thema van de Kinderboekenweek
‘Griezelen’. Dankzij een flink aantal bibliotheekouders en ons team van leerkrachten kunnen we
terugkijken op een fantastische avond.
Ook dit jaar mochten we weer rekenen op veel steun van onze sponsors: dankzij hen konden wij
de loterij organiseren. Graag willen onze sponsors in deze nieuwsbrief noemen en bedanken:
● Albert Heijn supermarkt
● Restaurant Rendez-Vous
● Snackbar Cens
● Boekhandel Mondria
● Dat leuke winkeltje
● HobbyDee
● Hema
● Bloemist het ‘Tuintje van Mijdrecht’
● Broek & Tiek
● Het Veenweidebad (Optisport)
● Restaurant Bregje in Woerden
● Cinema Annex, Woerden
● Chimpy Champ
● Hoeve Landzicht Ter Aar
● De Creatieve Taart
● Zpress tijdschriften
● La Venta
De opbrengst van de boekenmarkt was ca. € 750,- . Een prachtig bedrag waar we veel mooie
nieuwe boeken van kunnen kopen. Tijdens de boekenweek konden de leerlingen deelnemen
aan een raadspel. In de onderbouw won Demi uit groep 4 de kaartjes voor het zwembad. In de
bovenbouw won Jesse uit groep 6 een kickboksles voor de hele groep. Voor wie er nog
benieuwd naar is: de mummie was gewikkeld in 14 rollen verband!

5.

gevonden voorwerpen

Mist u iets van uw kind dat op school verloren of achtergebleven zou kunnen zijn? In de rode
kist bij de hoofdingang zijn alle in en rond de school gevonden spullen verzameld: jassen, tassen,
sportkleding en -schoenen, lunchtrommels en bekers.
In een bakje in de teamkamer worden alle gevonden sleutels en sieraden bewaard.
Tijdens de spreekavonden worden deze spullen uitgestald op de tafel in de centrale hal. Wat na
de spreekavonden overblijft, wordt aan de kringloopwinkel gegeven.
Tip: veel gevonden spullen op school komen snel terug bij hun rechtmatige eigenaar, wanneer
zij voorzien zijn van een naam...!

6.

nieuws van de verkeerswerkgroep

Opvallend onderweg = veilig naar school
Om op tijd op school te zijn, moeten kinderen ook in de winter al
vroeg op pad. Soms is het dan nog donker. Belangrijk dus dat de
fietsende en lopende kinderen opvallen in het verkeer.
Vanuit een auto is het zicht in het donker en gedurende mist veel
beperkter dan wanneer je gewoon buiten loopt of fietst. Zorg er
daarom voor dat uw kind opvallende kleding draagt in het verkeer,
bijvoorbeeld met een jas die voorzien is van reflecterende
onderdelen, of een jas met een felle kleur.
Heeft uw kind geen opvallende jas? Dan is een veiligheidshesje een
goede optie, evenals losse reflecterende banden.
Controleert u daarnaast of de reflectoren en de verlichting van de
fiets van uw kind in orde zijn?

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
9 november
11 november
13 november
15 november
16 november
17 november
1 december
4 december

Louise, groep 7
Cayden, groep 6
Melle, groep 5; Tieme, groep 6
Salah, groep 8; Yanick, groep 8
Sarah, groep 3; Sam, groep 5; Milan, groep 8
Ricardo, groep 8
Tigo, groep 1/2
Mohammed, groep 8

