agenda

wo. 13 december
wo. 20 december
vr. 22 dec. t/m vr. 5 januari
wo. 27 en do. 28 december
ma. 15 januari 2018

belangrijk

wo. 13 december
ma. 18 december

- open les
- kerstviering
- kerstvakantie
- kerstkorfbaltoernooi
- PEN 270

(pt. 4)
(pt. 1)
(pt. 2)

(pt. 6)

- overzicht in de klas, met te maken kersthapjes
gr. 1-4 - meegeven: bord en beker, voorzien van naam, in een plastic tas
gr. 5-9 - meegeven bord, beker en bestek, voorzien van naam

Beste ouders,
samenspel tussen school en ouders: ouderhulp
De verbinding tussen De Eendracht en ouders werd en wordt
voor mij deze weken extra zichtbaar door te zien hoe geweldig
de ouderhulp op de Eendracht is. Je kunt er niet omheen; er
wordt lang van tevoren al gewerkt aan versieringen voor de
Sint en voor de Kerst. Als je de school inliep werd je verrast
door de enorme aandacht die er besteed was aan het creëren van een Sinterklaasgevoel. En wat
een mooie ontvangstruimte was er voor de Sint in het speellokaal! Alle complimenten aan
iedereen die daar aan heeft bijgedragen! En wat een fijne viering hadden we op 4 december.
De metamorfose van de school naar Kerst is gisteren binnen enkele uren gedaan; de overgang
naar het Kerstgevoel verloopt daardoor vrijwel geruisloos. Dank ook daarvoor aan alle helpers,
heel erg fijn!
samenspel tussen school en ouders: opvoeding
School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. De rollen zijn te
onderscheiden, maar niet te scheiden. Er is gedeeltelijk sprake van gelijkwaardigheid; we stellen
allemaal de veiligheid en de ontwikkeling van het kind boven alles, maar op de school is
deskundigheid gericht op het leren van uw kind, op het geven van onderwijs. De deskundigheid
over het opvoeden van uw kind ligt uiteraard vooral bij de ouders.
Het is daarbij essentieel dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over de ontwikkeling uw
kind(eren). De recente rapportgesprekken zijn daar een mooi voorbeeld van.
Het is voor u wellicht interessant om eens te kijken op deze website, over ouders en onderwijs:
https://www.oudersonderwijs.nl
Laten we met elkaar vooruitkijken naar allereerst een fijne kerstvakantie, en vervolgens een
mooi 2018, waarin we ook door de contacten tussen school en ouders in goed samenspel de
kinderen verder helpen bij hun opvoeding en hun ontwikkeling.
samenspel tussen school en overblijven
Vanaf 8 januari verzorgt Kind & Co het overblijven op De Eendracht, u werd daar eerder over
geïnformeerd. Ook daarbij is het essentieel dat we met elkaar in het belang van de kinderen
goed met elkaar afstemmen. De medewerkers stellen zich in een bijlage in deze PEN aan u voor,
en u vindt ook een oproep om wellicht uw bijdrage aan het overblijven te gaan geven.

Ten slotte
Wens ik juf Stephanie alle goeds bij het verdere verloop van de zwangerschap en verwelkom ik
juf Lianne, die groep 4 vanaf vandaag verder zal begeleiden. Ik wens haar een mooie tijd op De
Eendracht.
met vriendelijke groeten, Gerko Kuiper

1.

kerstviering op woensdag 20 december

Onze jaarlijkse kerstviering wordt op school gehouden.
Wij verwachten alle kinderen uiterlijk om 17.30 uur in hun eigen lokaal. Zij kunnen daar na
afloop, om ca. 18.45 uur, ook weer worden opgehaald. De deuren gaan om 17.20 uur open.
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan allemaal via de hoofdingang naar binnen. De groepen 7 en
8 nemen de ingang naast groep 7.
Wij verzoeken u vriendelijk in de BSO-ruimte te wachten tot de kerstviering is afgelopen en de
deuren open gaan.
Ter voorbereiding op de kerstmaaltijd van uw kind(eren) doen wij, evenals voorgaande jaren,
graag een beroep op u, door u te vragen thuis iets lekkers klaar te maken: een klein hapje of
snackje voor ca. 10 personen. Wij hopen dat de kerstmaaltijd een gevarieerd en feestelijk
geheel zal opleveren!
De volgende data zijn voor u van belang:
 Vanaf woensdag 13 december …
… hangt in de groepen een overzicht, waarop de hapjes vermeld staan die gemaakt kunnen
worden. U kunt een hapje kiezen om thuis te maken.
 Op maandag 18 december ...
…  vragen wij u uw kind(eren) mee te geven naar school:
In de groepen 1 t/m 4: een bord en beker, voorzien van naam, in een plastic tas
In de groepen 5 t/m 8: een bord, beker en bestek, voorzien van naam, in een plastic tas
 Op woensdag 20 december …
… begint het kerstfeest op school om 17.30 uur en eindigt om ca. 18.45 uur. De deuren gaan om
17.20 uur open: kom daarom a.u.b. niet te vroeg!

uitnodiging: kerstborrel voor alle ouders

Terwijl de kinderen genieten van de kerstmaaltijd, bent u van harte
welkom om in de BSO-ruimte een glaasje glühwein of warme
chocolademelk te komen drinken.
Op woensdag 20 december is er tussen 17.30 en 18.45 uur
gelegenheid om gezellig bij te praten met andere ouders. Er is
muziek, kerstbrood en iets te drinken. Namens de ouderraad,
medezeggenschapsraad en team zien wij u graag tegemoet!

N.B.: Neemt u voor de kerstborrel a.u.b. de hoofdingang, zodat de kinderen niet worden
gestoord tijdens de kerstmaaltijd. U krijgt een seintje wanneer u uw kind(eren) uit de klas kunt
ophalen.

2.

kerstkorfbaltoernooi

Onze school doet woensdag 27 en donderdag 28 december met een groot aantal leerlingen mee
aan het kerstkorfbaltoernooi dat korfbalvereniging Atlantis in de kerstvakantie organiseert.
De kinderen die zich hebben opgegeven krijgen volgende week bericht over de precieze tijden,
wanneer wij het programma van Atlantis hebben ontvangen.
N.B.: tijdens het toernooi zullen er geen leerkrachten voor de organisatie aanwezig zijn. U wordt
als ouder zelf verantwoordelijk geacht voor uw kind(eren).
Heeft u nog vragen, komt u dan vóór de vakantie langs bij juf Monique of juf Cynthia.

3.

lezen in de kerstvakantie voor de groepen 3 en 4

De afgelopen periode heeft uw kind veel gelezen op school en een flinke vaardigheid
opgebouwd. Ieder jaar ervaren wij echter dat na de kerstvakantie, veel leerlingen een terugval
hebben in hun leesvaardigheid door een periode van 14 dagen weinig of niet lezen.
Wij willen de kinderen stimuleren om vooral ook in de vakantie boeken te lezen. Alle leerlingen
uit groep 3 en 4 krijgen een boek mee van school om in de vakantie te lezen. Het zou fijn zijn als
zij daarnaast ook van thuis of van de openbare bibliotheek boeken lezen.
De leerkrachten zullen dit in de groepen stimuleren. Er wordt een zogenaamde
leesthermometer gevuld met knikkers voor elk gelezen boek.
Wilt u samen met uw kind de gelezen titel(s) noteren op de lijst, die de kinderen samen met het
leesboek meekrijgen? Deze lijst zien wij graag ingevuld terug na de vakantie. Zo nu en dan een
boek voorlezen voor uw kind(eren) juichen wij ook van harte toe!

4.

open lessen voor ouders

In het voorjaar hebben zgn. open lessen plaatsgevonden. Wederom, op woensdag 13 december,
is er van 8.30 tot 9.15 uur de mogelijkheid om een les bij te wonen in de klas van uw kind.
Per groep kunnen 4 ouders de les bijwonen. U kunt zich aanmelden via info@obs-eendracht.nl
Geeft u zich snel op, want ‘vol = vol’. Bent u ditmaal niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn,
dan lukt het wellicht één van de volgende keren. Wij organiseren een dergelijke open les 3 keer
per jaar.

5.

adviesgesprekken groep 8

Op donderdag 18 en dinsdag 23 januari zijn er voor ouders van leerlingen in groep 8
spreekavonden, in verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs. De bewuste ouders
worden hiervoor t.z.t. uitgenodigd.
In tegenstelling tot de gesprekken die in november hebben plaatsgevonden, is het dit keer niet
de bedoeling dat de kinderen van groep 8 bij dit gesprek aanwezig zijn.

6.

kerstvakantie

De kerstvakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 21 december om 15.00 uur. In het
nieuwe jaar, op maandag 8 januari 2018, worden alle kinderen weer op school verwacht.
Wij wensen alle ouders en kinderen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
16 november Mudasir, groep 5
19 november Mame-Coumba, groep 8;
Sherweny, groep 8
22 november Timon, groep 8
25 november Balgisa, groep 5
26 november Imrane, groep 5
28 november Sam, groep 8
1 december Rodi, groep 6
4 december Ibrahim, groep 8
6 december Nick, groep 6

