agenda
do. 15 maart
do. 22 en di. 27 maart
vr. 30 maart t/m ma. 2 april
wo. 4 april
wo. 11 april
do. 12 april

- rapport gr. 2 t/m 8
- spreekavond gr. 1 t/m 7
- paasvakantie
- schoolvoetbal jongens gr. 7/8
- schoolvoetbal jongens gr. 5/6 en meisjes gr. 7/8
- PEN nr. 272

(pt. 1)
(pt. 1)
(pt. 5)
(pt. 2)
(pt. 2)

Beste ouders,
De nieuwe lente, dat nieuwe geluid ontwaakt bij velen van ons, zeker ook
bij de kinderen. De meteorologische lente is inmiddels al begonnen.
De lente, het voorjaar, staat voor groei en ontwikkeling. Groei zien we in
het onderwijs natuurlijk letterlijk, de kinderen worden groter, maar zeker
ook figuurlijk, doordat de kinderen zich steeds verder ontwikkelen.
Kennis en vaardigheden nemen elke dag toe, cognitief en zeker ook sociaal.
Ook De Eendracht ontwikkelt zich steeds verder. De digitale mogelijkheden worden groter en
diverser, bijvoorbeeld bij de lessen, bij de weektaken en bij digitale toetsing. Leerlingen in de
bovenbouw hebben inmiddels kennis gemaakt met webkwesties, vraag er gerust eens naar.
En: ... er staan voor de toekomst nog meer mooie ontwikkelingen aan de voordeur van De
Eendracht; een nieuw geluid, waarover later meer!
De nieuwe lente, dat nieuwe geluid ontwaakt ook in de natuur. Er op uit met de kinderen om
dat ontwaken samen te beleven is misschien wel het allermooiste. Daarnaast is het ook leuk om
eens op afstand live mee te kijken in de natuur. Een mooie tip daarvoor is de volgende website:
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
Ik wens ons allemaal een prachtige nieuwe lente!
vriendelijke groeten, Gerko Kuiper

1.

rapport en uitnodiging spreekavonden

Volgende week, op donderdag 15 maart, ontvangen alle kinderen in de groepen 2 t/m 8 het
tweede rapport van dit schooljaar. Op donderdag 22 en dinsdag 27 maart zijn er
contactavonden voor ouders van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7. Bij het rapport van uw
oudste kind op school zal een invulblad voor de spreekavonden gevoegd zijn waarop u een
mogelijke voorkeur voor een avond kunt opgeven. Ook de ouders van de kleuters van groep 1
ontvangen een uitnodiging.
N.B. Wij rekenen voor alle leerlingen in groep 1 t/m 7 op de komst van tenminste één ouder.
Geeft u vóór maandag 19 maart 08.30 uur geen voorkeur op, dan delen wij u in voor een
10-minutengesprek.

2.

schoolvoetbaltoernooi

Dit voorjaar wordt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi georganiseerd, op de volgende
woensdagmiddagen:
● groepen 3 en 4
jongens op 18 april bij Argon; meisjes op 18 april bij CSW
● groepen 5 en 6
jongens op 11 april bij Argon; meisjes op 18 april bij CSW
● groepen 7 en 8
jongens op 4 april bij Hertha; meisjes op 11 april bij CSW
Inmiddels is er weer een groot aantal teams samengesteld. Zodra wij het programmaboekje van
de organisatie ontvangen, wordt dit gepubliceerd op onze website www.obs-eendracht.nl
Daarnaast zouden wij het fijn vinden als één van de ouders een voetbalteam wil begeleiden
en/of de tenues zou willen wassen.

3.

de Nederlandse Kinderjury 2018

Gisteren is de jaarlijkse Kinderjury van start gegaan. Ook op onze school stimuleren we de
leerlingen hieraan mee te doen. Naast het meestemmen naar het meest favoriete kinderboek
via internet, zal binnen de school ook een beloning zijn voor de groep met de meest gelezen
boeken. De boeken die voor de Kinderjury in aanmerking komen, zijn voorzien van een
herkenbaar Kinderjury label.
Natuurlijk hebben we een groot aantal geschikte boeken in onze schoolbibliotheek, maar het is
fijn als u uw kind ook stimuleert om naar de openbare bibliotheek te gaan. Daar zijn de meeste
boeken die meedingen eveneens voorzien van een Kinderjury label.
Op school laten de kinderen aan de leerkracht zien welk boek zij hiervoor speciaal gelezen
hebben en vervolgens vermelden zij de titel en hun naam op de lijst die in de klas komt te
hangen. Hoe meer boeken elk kind leest, des te langer wordt de lijst in de groep en des te meer
kans op een beloning. Wat de beloning is blijft een verrassing tot 18 april als de Kinderjury
periode weer afgesloten wordt.
Welke boeken doen mee in 2018?
Je kunt stemmen op de boeken die verschenen zijn tussen 1 januari en 31 december 2017.
Verhalen, prentenboeken, gedichtenbundels, bloemlezingen en informatieve boeken doen
allemaal mee, zolang ze maar geschikt zijn voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. Ze zijn te
herkennen aan het Kinderjury logo 2017 in het boek.
In de bibliotheek hebben de meeste boeken uit 2017 een Kinderjury 2018 etiket op de rug van
het boek. Meer informatie is te vinden op de website: www.kinderjury.nl

4.

bijeenkomst passend onderwijs

Op woensdagavond 28 maart organiseert stichting UW Ouderplatform een bijeenkomst voor
ouders over passend onderwijs. Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig om mee te
kunnen doen in het onderwijs. Daarvoor is veel georganiseerd, maar kent u als ouder de
mogelijkheden?
Deskundige sprekers geven deze avond informatie over de mogelijkheden binnen passend
onderwijs; daarnaast is er ruimte voor vragen en het delen van ervaringen.
Deze bijeenkomst is voor (pleeg-)ouders uit gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht,
Montfoort, Woerden en Oudewater. De bijeenkomst wordt gehouden in de bibliotheek in
Mijdrecht en begint om 19.30 uur.
Bezoekt u de website www.uwouderplatform.nl voor meer informatie en aanmelden.

5.

paasvakantie

Van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april zijn alle leerlingen vrij vanwege de paasvakantie.

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
Op 1 december jl. is Tigo uit groep 2 jarig geweest; per abuis is zijn naam niet in het
verjaardagenlijstje van de PEN opgenomen. Via deze weg daarom alsnog.
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
21 maart
23 maart
25 maart
26 maart
28 maart
31 maart
4 april
10 april

Yassin, groep 2
Fenne, groep 3; Houcine, groep 5
Thijs, groep 5
Saif, groep 3
Meike, groep 7
Hugo, groep 1
Ashley, groep 7
Aysha, groep 7
Nikita, groep 6
Jimmi, groep 4
Jesse, groep 3
Najma, groep 8

