agenda
ma. 11 t/m vr. 22 juni
di. 12 juni
wo. 13 juni
ma. 25 juni
di. 26 juni
di. 26 t/m vr. 29 juni
do. 28 juni
do. 5 juli
ma. 9 juli

- techniekweek en inloop
- schoolreis groep 6 en 7
- open lessen
- schoolreis groep 4 en 5
- spreekavond groep 1 en 7
- schoolkamp groep 8
- spreekavond groep 7
- rapport groep 1 t/m 7
- PEN 274

(pt. 5)
(pt. 1)
(pt. 4)
(pt. 1)
(pt. 2)
(pt. 1)
(pt. 2)
(pt. 3)

Beste ouders,
groepen komend schooljaar
We hebben de indeling van de groepen voor komend schooljaar al
vrijwel klaar en ik informeer u daar graag over! Het is gelukt om de
groepen zoals ze nu ingedeeld zijn in stand te houden.
Juf Patricia, die eerder op de Eendracht heeft gewerkt, komt weer bij ons
terug.
Verder wordt de aanstelling van juf Cynthia uitgebreid naar vier dagen.
Daardoor kan zij nog vaker ondersteuning bieden in de diverse groepen.
Juf Annelies is zoals bekend de intern begeleider.
Onze administratieve kracht Monique Kramer gaat na de zomervakantie werken op basisschool
De Zuidooster in Aalsmeer. Voor haar in de plaats komt Wilma Kraan bij ons werken voor de
administratieve ondersteuning, op dinsdagochtend en woensdagmiddag.
We nemen helaas ook een beetje afscheid van meester Jack, hij gaat werken in de
vervangingspool van stichting AURO; wel met De Eendracht als stamschool, dus we zullen hem
dan ook zeker nog zien op De Eendracht!
Wie op welke dagen werkt stemmen de leerkrachten onderling nog af, dat zal voor de zomer
bekend worden gemaakt.
groep 1/2:
groep 3 :
groep 4
groep 5:
groep 6:
groep 7:
groep 8:

juf Dinie en juf Joke
juf Marianne en juf Monique
juf Stefanie (de bezetting voor donderdag en vrijdag wordt nog ingevuld)
juf Marion en juf Marloes
juf Bettien en juf Wendy
juf Ida en juf Patricia
juf José en juf Marijn

We hebben nog enkele weken te gaan tot aan de zomervakantie, al lijkt het op dit moment al
volop zomer! Ik wens ons allemaal in ieder geval een mooie laatste periode, met nog een aantal
leuke dingen in het vooruitzicht. Daar leest u verderop in in deze PEN meer over.
vriendelijke groeten, Gerko Kuiper

1.

schoolreizen

Vandaag zijn de kleuters en groep 3 op schoolreis naar de Linneaushof. In de komende tijd
volgen de andere groepen. Wij verzoeken u uw kind op de dag van de schoolreis geen snoep,
chips, geld of kostbare spullen (zoals een mobiele telefoon) mee te geven. Mocht uw kind last
van wagenziekte hebben, geeft u uw kind dan thuis - ongeveer een uur voor vertrek - een
Primatourtje. Wij hopen dat alle kinderen een onvergetelijke dag zullen hebben!
Groep 4 en 5
De groepen 4 en 5 gaan op maandag 25 juni op
schoolreis naar het Dolfinarium in Harderwijk.
De kinderen worden op de normale tijd in de klas
verwacht. Wij lopen gezamenlijk naar de Rozenobel,
waar de bus rond 08.45 uur zal vertrekken.
De leerlingen nemen een lunchpakket mee en bij warm
weer extra drinken. Wij hopen na een ‘spetterende’
dag in het Dolfinarium, om 16.30 uur weer terug te
zijn.
Groep 6 en 7
Op dinsdag 12 juni gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 gezamenlijk op schoolreis naar
Duinrell in Wassenaar. Wij verwachten hen om 08.30 uur op school; de bus vertrekt om 08.45
uur vanaf de Rozenobel. De kinderen nemen iets te eten (fruit/koek) en drinken voor 10.00 uur
én een lunchpakket met drinken voor de middagpauze mee. Wij hopen om 16.30 uur weer terug
te zijn in Mijdrecht.
Groep 8
Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni gaat groep 8 op schoolkamp naar Texel. In een afzonderlijke
brief ontvangen de ouders van deze leerlingen binnenkort nadere informatie.

2.

spreekavonden groep 1 en groep 7

Groep 1
Op dinsdag 26 juni is er een spreekavond voor ouders van kleuters in leerjaar 1. De ouders van
deze jongste kleuters ontvangen deze avond het eerste rapport van hun zoon/dochter.
De leerkrachten willen dit rapport graag in een persoonlijk gesprek toelichten. Een uitnodiging
voor deze spreekavond volgt binnenkort.
Groep 7
Op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni zijn de spreekavonden voor ouders van leerlingen in
groep 7. Onderwerp van gesprek is de uitslag van de toetsen, waarop het voorlopig schooladvies
voor uw kind gebaseerd is. Nog even voor de duidelijkheid: het is de bedoeling dat uw kind uit
groep 7 bij dit gesprek aanwezig is.
Aan de ouders van kinderen in groep 7 wordt binnenkort een brief gestuurd waarop een
eventuele voorkeur voor een spreekavond kan worden aangegeven.

3.

rapport

Op donderdag 5 juli wordt het eindrapport van dit schooljaar meegegeven aan de leerlingen van
groep 2 t/m 7. Er is geen aparte contactavond, maar mocht u met een leerkracht over het
rapport van gedachten willen wisselen, laat u dit dan even weten.
De leerlingen van groep 8 ontvangen het rapport tijdens de afscheidsavond.

4.

open lessen

Op 13 juni is er een van 08.30 tot 09.15 uur de mogelijkheid om een les bij te wonen in de groep
van uw kind. Per groep kunnen 4 ouders een les bijwonen. Heeft u belangstelling, dan kunt u
zich aanmelden via info@obs-eendracht.nl
Geeft u zich snel op, want ‘vol is vol’. Wij organiseren een dergelijke open les overigens 3 keer
per schooljaar.

5.

techniekweek

In de week van 11 juni gaan onze techniekweken van start. Op vrijdag 22 juni, na schooltijd,
wordt deze periode afgesloten met een inloop-halfuurtje voor ouders. U kunt dan de
werkstukken bekijken, die in het kader van het techniekthema door de leerlingen gemaakt zijn.

6.

afsluitende les Marietje Kessels weerbaarheidstrainingen

Groep 7 is al enkele weken succesvol bezig met de trainingen van Marietje Kessels. Op vrijdag 6
juli is de laatste gezamenlijke les, in de sporthal aan De Eendracht. De training start om 09.30
uur en u bent als ouders van harte welkom om de feestelijke afsluiting van de trainingen bij te
wonen.
U ontvangt enige dagen voor deze les nog een schriftelijke uitnodiging, maar noteert u het vast
in de agenda?

7.

gevraagd: nieuwe biebouders

Dit schooljaar zwaait een flink aantal bibliotheekouders af omdat hun kinderen de school gaan
verlaten naar het voortgezet onderwijs. Wij zijn op zoek naar ouders die deze open plaatsen
willen gaan opvullen. Het zou fijn zijn als wij nu reeds een paar nieuwe mensen kunnen
inwerken om met ingang van het nieuwe schooljaar de bibliotheek weer goed te kunnen
bemensen.
Deelnemen aan de bibliotheekgroep betekent dat u ca. eens in de 4 weken een donderdag- of
vrijdagmorgen ongeveer een uur helpt bij het uitlenen en innemen van boeken. Hoe meer
mensen, hoe minder frequent. Aan het begin van het schooljaar wordt een bibliotheekrooster
gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met uw voorkeursdag.
Daarnaast zijn de bibliotheekouders betrokken bij de kinderboekenweekactiviteiten en het
kaften en invoeren van nieuwe boeken.
Wilt u ons bibliotheekteam komen versterken of wilt u meer weten? Loopt u dan eens binnen
als de bibliotheek open is op donderdag- en vrijdagmorgen. De bibliotheekouders geven graag
meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met juf Joke.

8.

Rabo fietstocht 2018

Op zaterdag 9 juni vindt de vijfde Rabo Fietstocht plaats. Er zijn meerdere mooie fietsroutes
uitgezet door Stichting Het Groene Hart. Deelnemers aan deze tocht kunnen een bedrag bijeen
fietsen voor onze school. De Eendracht heeft deelnemersnummer 258.
Er kan tussen 09.00 en 14.00 uur gestart worden bij de kantoren van de Rabobank in Mijdrecht,
Woerden en Bodegraven, bij Gasterij de Milandhof in Zegveld en vanaf het kerkplein in
Kockengen. Elke ingeleverde - van stempels voorziene - startkaart levert per tocht een vast
sponsorbedrag van de Rabobank voor De Eendracht op: 12km = € 7,50, 30km = € 15,- en 100km
= € 35,-. Daarmee kunnen we extra dingen voor de school doen!

Per organisatie kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 1.500,-!
Dit jaar is er weer een speciale gezinsroute van 12 kilometer. Het is mogelijk om overal op de
uitgepijlde routes te starten. Op de route komt u een aantal stempelposten tegen, maar ook
leuke plekjes om te bezoeken of wat lekkers te eten. Nadere informatie kunt u lezen op:
https://sites.rabobank.nl/rv/RabofietstochtRV2018/modules/product/actiesites/homepage/def
ault/?ItemId=17950&OriginalItemId=17948

9.

voor de liefhebber...

Gratis af te halen in de kleutergang, voor het lokaal van juf Cynthia: Allerlei spullen die wellicht
nog leuk zijn voor uw kinderen om mee te spelen. Wij gebruiken het niet meer, wij vinden het
echter zonde om zomaar weg te gooien. Misschien is er nog iets bij dat u kunt gebruiken. U mag
het gratis meenemen!

10.

bericht van het verkeersplatform Mijdrecht

In 2017 hebben de bewoners van Hofland-Zuid een enquête ingevuld over de verkeersveiligheid in hun
wijk. In een flyer, die u in uw brievenbus heeft gekregen, heeft u de uitslag kunnen lezen en stelden de
leden van de werkgroep Verkeersplatform Hofland zich aan u voor. Over de acties die door de werkgroep
zijn ondernomen, heeft u kunnen lezen in de krant: ’Ludieke snelheidscontrole in Mijdrechtse wijk
Hofland’. Op het YouTube kanaal zijn filmpjes over de lasergun acties verschenen.
Verkeerssituatie: Dokter van den Berglaan
De verkeerssituatie op de Dokter van den Berglaan staat bovenaan de agenda van de werkgroep. Voor de
(school-)kinderen en hun ouders willen wij ons sterk maken voor een veilige oversteekplaats.
De verkeerssituatie zoals die nu ervaren wordt:
✓ De klaar-overs klagen over de hoge snelheid van het verkeer. De lasergun acties lieten ook zien
dat er vaak te hard gereden werd.
✓ Auto’s die inhalen op het zebrapad.
✓ De verlichting bij het zebrapad zou beter kunnen.
Oproep
Als ouder van schoolgaande kinderen heeft u dagelijks te maken met de verkeerssituatie rond de school.
Bij het in- en uitgaan van de school kan het heel druk zijn: veel auto’s waarmee kinderen gebracht en
gehaald worden, fietsende en lopende kinderen, alles door elkaar.
We willen allemaal dat de verkeerssituatie zo veilig mogelijk is. We verwachten acties van gemeente en
politie, maar wat doen we zelf? Hoe is ons eigen verkeersgedrag en kan dat verbeterd worden?
Samen sterk
De werkgroep wil samen met u de verkeerssituatie op de Dokter van den Berglaan verbeteren. Heeft u
zelf al eens een incident meegemaakt bij het oversteken of door onoverzichtelijke situaties, bijvoorbeeld
door verkeerd geparkeerde auto’s?
Meld het bij de Politie, de gemeente De Ronde Venen en bij ons. Tijdens het overleg van de werkgroep
kunnen wij het bespreken met de wijkagent en de afgevaardigde van de gemeente.
Meldingen bij:
Politie: wijkagent John de Ruig - john.de.ruig@politie.nl
Gemeente: via melding openruimte - www.derondevenen.nl/melding
De werkgroep Veilig Verkeer in Hofland – veiligverkeerhofland@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Ineke Collé, Jeroen Croonen, Wendy van Dam, Hans Mayenburg en Niels van Yperen,
leden Verkeersplatform Hofland

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
3 juni Tobias, groep 3
9 juni Ryan, groep 4
10 juni Roksan, groep 5
15 juni Bahja, groep 5
16 juni Aallieldin, groep 7
21 juni Inaya, groep 4; Jayden, groep 7
25 juni Dain, groep 5
27 juni Sem, groep 6
29 juni Adam, groep 3
30 juni Yuna, groep 2
5 juli Mark, groep 5

