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- PEN nr. 275

Positivisme en optimisme!
Beste ouders,
Inmiddels heb ik mijn eerste jaar op De Eendracht er bijna op
zitten. We zijn met elkaar hard aan het werk gegaan met
allerlei positieve ontwikkelingen. We gaan het volgend jaar
volop door op de ingeslagen weg!
Zo vlak voor de welverdiende zomervakantie passen daar zeker
de volgende positieve berichten goed bij:
Het is gelukt om volgend schooljaar weer vier vrijdagen
voor vakanties vrij van onderwijs te roosteren. Het jaarrooster ontvangt u aan het begin van het
nieuwe schooljaar. De vrijdagmiddag blijft ook vrij van onderwijs, zoals u gewend bent.
In groep 4 komt er een nieuwe collega bij, Annemiek van den Hoven-Luiten. Zij is, na een
stevig assessment, toegelaten tot het zogenaamde zij-instroom traject van de pabo. Ze zal op
woensdag, donderdag en vrijdag in de groep zijn. Op woensdag samen met juf Stefanie, op
donderdag en vrijdagochtend met ondersteuning van juf Cynthia en van mijzelf. In een van de
volgende nieuwsbrieven zal zij zichzelf voorstellen. Ze is vanaf januari van dit jaar al regelmatig
op school geweest, met name in groep 5 en ook groep 3 en 4. Welkom!
Vanaf 28 augustus zal Demi Klijn op De Eendracht haar eindstage lopen voor de opleiding
tot onderwijsassistent. Ze zal vooral in de bovenbouw extra ondersteuning gaan bieden en zich
verder bekwamen voor het beroep. Welkom!
Meester Jack wordt deze week geopereerd en kan daarna weer huppelen! Na de
vakantie zien wij hem hem ongetwijfeld zo nu en dan op De Eendracht, we blijven zijn
stamschool.
Monique Kramer, onze zeer gewaardeerde administratieve medewerker, krijgt een
mooie werkplek op een andere school van stichting AURO. Monique, dank voor al je werk voor
De Eendracht en alvast veel werkplezier daar! Monique wordt opgevolgd door Wilma Kraan,
waardoor de continuïteit gewaarborgd is, fijn! Welkom!
In het nieuwe schooljaar is de Taalklas, bedoeld voor kinderen uit de Ronde Venen, ook
weer terug op De Eendracht. Collega’s Annemarieke Rudolphus en Ellen Goossens zijn op dit
moment de lokalen ervoor aan het inrichten. Welkom allebei! De leerlingen van de Taalklas
zullen op alle ochtenden behalve de maandagochtend aanwezig zijn.
Patricia Vlijm is ook weer terug “op het nest.” Ze werkt komend jaar in groep 7. Welkom!
Juf Marijn is na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Ze is samen met juf José
volop bezig met de voorbereidingen voor groep 8. De vervanging van Marijn hebben we
inmiddels bijna rond, met als het lukt een mooie interne oplossing. Marijn zal na de bevalling
waar mogelijk incidenteel al aansluiten bij zaken die groep 8 betreffen.
Officieel zal ze na de kerstvakantie weer in groep 8 aan het werk zijn. Marijn, alvast een fijn
verlof en een goede bevalling gewenst!

Ik kijk, samen met het team, met optimisme
naar de toekomst van De Eendracht.
Optimisme, en daarbij gericht naar de toekomst
van ons onderwijs kijken, is voor mij de drijfveer
voor de komende jaren.
Ik wens ons allemaal een prachtige zomervakantie
en we zien elkaar weer op maandag 27 augustus!
Gerko Kuiper

1.

afscheid groep 8

Aankomende woensdag, 11 juli, is de afscheidsavond van de leerlingen van groep 8. Tijdens
deze feestelijke avond zal onder meer de musical te zien zijn.
Na het officiële gedeelte is het voor de kinderen tijd voor de disco. Voor de ouders van de
leerlingen van groep 8 zal er gelegenheid zijn om, onder het genot van een hapje en een
drankje, gezellig bij te praten.
Wij wensen de kinderen veel succes en plezier toe in het voortgezet onderwijs!

2.

overige mededelingen volgend schooljaar

Als uw kind in augustus in groep 3 start, heeft hij/zij een eigen gymtas nodig voor de gymkleding
en - goed passende - gymschoenen. Deze tas nemen de kinderen, iedere keer als de groep naar
de sporthal gaat, mee naar school. Aan het eind van de dag gaat de tas weer mee naar huis.
Vanaf groep 3 vragen wij de ouders een plakstift (bijv. Pritt) mee te geven aan hun kind.
Vanaf groep 6 heeft uw zoon of dochter een eenvoudige agenda nodig met een duidelijk
weekoverzicht, liefst verdeeld over twee pagina’s.
In alle groepen geldt ook volgend schooljaar dat we op woensdag ‘fruitdag’ hebben; graag op
die dag fruit meegeven aan uw kind voor de ochtendpauze.
Op maandag 27 augustus is weer de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Graag zien wij de kinderen die maandagochtend een kwartiertje eerder op school. Komt u als
ouder gezellig mee het lokaal in, om kennis te maken met de nieuwe leerkrachten van uw
kind(eren): om 08.15 uur heten wij u graag van harte welkom in de klas!
De lessen beginnen daarna om 08.30 uur.

3.

gratis zomerlezen met de VakantieBieb

De VakantieBieb is het zomercadeau van de bibliotheek; tussen 1 juli en 1 september 2018 kunt
u boeken digitaal lezen (e-books) op een tablet of smartphone met de VakantieBieb-app.
Naast jeugdboeken zijn er ook boeken voor volwassenen. Probeert u het eens uit: of u nu op
vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app is een leuk en gratis leespakket voor het hele
gezin te vinden.

Laat de vakantie dus maar beginnen en download direct de Vakantiebieb op
uw tablet of mobiel!

4.

de zomervakantie begint…

… voor de kinderen van groep 1 t/m 7 op donderdag 12 juli om 15.00 uur.
De kleuters worden die dag om 15.00 uur zoals gebruikelijk naar buiten gebracht. Ouders van
leerlingen in groep 3 t/m 7 vragen wij om ca. 14.55 uur de school in te komen: wij vinden het
leuk als u uw kind uit de klas komt ophalen!
Het team wenst alle kinderen en ouders een fijne
zomervakantie toe!

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
10 juli
12 juli
14 juli
19 juli
21 juli
23 juli
25 juli
26 juli
27 juli
29 juli
31 juli
3 augustus
8 augustus
9 augustus
13 augustus
14 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
22 augustus
23 augustus
27 augustus

Thomas, groep 5
Rania, groep 5; Chalisa, groep 7
Lucas, groep 5
Jasper, groep 1
Ilse, groep 2; Lars, groep 7
Dyani, groep 6
Aisha, groep 5
Otis, groep 4
Malik, groep 5
Jesse, groep 4; Demy, groep 4; Mohammed, groep 6
Jayno, groep 8
Marit, groep 6; Tessa, groep 7
Levi, groep 3; Mike, groep 3
Tycho, groep 4
Isa, groep 5
Zisan, groep 8
Nowell, groep 3
Mirko, groep 3; Rowan, groep 4
Mike, groep 8
Nynke, groep 7
Luc, groep 7; Dijana, groep 7
Mohamed, groep 6

