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woensdag 12 september Leerlingen zijn vrij!!
donderdag 13 september
dinsdag 25 september
vrijdag 28 september

Beste ouders,
We zijn na een heerlijke warme zomer met veel plezier het nieuwe schooljaar gestart. Ik wijs u
graag op enkele komende mooie ontwikkelingen!
Allereerst vieren we in september het 45-jarig bestaan van De Eendracht!
We hebben in dat kader ons startfeest voor deze keer omgedoopt tot jubileumfeest. U vindt
daar verderop in deze PEN informatie over. Daarnaast gaan we met de hele school op dinsdag
25 september op een bijzonder schoolreisje, naar de ...

Dit negende lustrum zal voor het laatst in het huidige gebouw zijn. De voorbereidingen
voor nieuwbouw, waar ik eerder over berichtte, krijgen steeds meer vorm. We kijken er naar uit
om mee te gaan bouwen; zowel het gebouw zelf als ook het verder bouwen aan en ontwikkelen
van ons onderwijskundig concept.
Er zijn deze week nog een keer 30 nieuwe chromebooks geleverd. Daarmee hebben we
nu de mogelijkheid om in de groepen zelf flexibel met digitale programma’s te werken en ook
om zonder storingen digitaal te kunnen toetsen.
Zoals u ongetwijfeld weet is sinds 25 mei de nieuwe privacy wetgeving ingegaan. Voor
scholen betekent dat onder andere dat u elk jaar toestemming moet geven voor een aantal
zaken. Als bijlage bij deze PEN vindt u een voorbeeldbrief en verdere informatie er over. Deze
brief zal op de informatieavonden van volgende week in alle groepen klaar liggen; vriendelijk
verzoek om dan direct de brief in te vullen en te ondertekenen.

Ik wens ons allemaal een harmonieus,
positief en leerzaam nieuw schooljaar
met mooie ontmoetingen. En u weet
het: de deur staat (bijna) altijd open!
Met vriendelijke groet,
Gerko Kuiper

1.

informatieavonden

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavonden waarover u maandag al via de mail
bericht heeft gekregen. Wij benadrukken het belang van uw aanwezigheid tijdens deze
avonden, ook als u al eerder een kind in de nieuwe groep hebt gehad. We zien u dan ook graag
op de volgende data op school (aanvang 19.30 uur):
● kleutergroep woensdag 5 september
● groep 3 en 4 dinsdag 4 september
● groep 5 en 6 donderdag 6 september
● groep 7 en 8 maandag 3 september
Tijdens de avond wordt u ingelicht over de inhoud van het onderwijs maar worden er ook
diverse praktische zaken geregeld.
De jaarkalender vindt u als bijlage bij deze PEN.

2.

komt u ook naar ons start- / jubileumfeest op vrijdag 28 september?

In het vorige schooljaar hebben wij voor het eerst een startfeest georganiseerd. Dit was toen
ontzettend leuk en volgens ons voor herhaling vatbaar! Dit feest willen we combineren met het
jubileum; de school bestaat namelijk 45 jaar. We willen u alvast doorgeven dat u van harte
welkom bent bij op school op 28 september a.s. Wij hopen dat u deze datum vrij wilt houden
om een bezoekje aan De Eendracht te brengen.

Om 17.00 uur gaan onze deuren open (tot 19.30 uur) en kunnen de leerlingen allerlei spelletjes
doen tegen een kleine financiële vergoeding. Bij de meeste spelletjes kunnen leuke prijsjes
worden gewonnen, maar ook heel bijzondere en grote prijzen zullen worden uitgereikt aan
'winnaars'!
Op donderdag 27 september aanstaande krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot
het feest met hierin de laatste mededelingen.
De maaltijd gebruikt u deze avond uiteraard op De Eendracht tegen een heel bescheiden prijs.
Wij hebben heerlijke, warme, koude en zeer betaalbare snacks voor u en de kinderen klaar
staan! Zo begint uw weekend smakelijk, gezellig en ontspannen!
Schrijft u het vast in de agenda? Dit mag u echt niet missen!
Wij hopen u op 28 september tussen 17.00 en 19.30 uur te mogen begroeten en natuurlijk zijn
ooms, tantes, neven en nichten, opa’s en oma’s ook van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
de Feestcommissie

3. Spaanse lessen gaan weer van start
Voor de groepen 6, 7 en 8:
Het ligt in onze bedoeling bij voldoende belangstelling in dit nieuwe schooljaar opnieuw een
serie van 10 lessen Spaans aan te bieden op de woensdagmiddag, gegeven door docente Eulalia
Fernandez. Het betreft hier de beginnerscursus, die alleen bij voldoende belangstelling
(minimaal 8 leerlingen) zal starten. De (voorlopige) data van de lessen zijn:
- 19, 26 september
- 3, 10, 17, 31 oktober
- 14, 21, 28 november en de laatste feestelijke les met diplomering zal zijn op 12 december
2018.
Wij zijn erg blij dat Eulalia Fernandez Sierra deze boeiende lessen weer wil verzorgen, de lessen
van voorgaande jaren waren steeds een succes! Indien u deze lessen door uw kind wilt laten
volgen kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.
Vragen met betrekking tot deze lessen kunt u ook stellen aan juf José, die de lessen en de gang
van zaken zal coördineren.

4. Kinderboekenweek op de Eendracht
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek, met als afsluiting onze jaarlijkse boekenmarkt. Het
thema is dit jaar: Vriendschap.
In alle groepen zal veel aandacht besteed worden aan de Kinderboekenweek. Wij vinden lezen
erg belangrijk en grijpen deze gelegenheid graag aan om het lezen extra te promoten.
Wij bereiden ons voor op een leerzame Kinderboekenweek.
Oproep!!!
Heeft u nog oude goed leesbare (kinder)boeken voor onze boekenmarkt op 11 oktober a.s.?
Wij zijn daar heel blij mee. U kunt de boeken inleveren bij juf Cynthia of juf Stefanie. Ook cd’s,
dvd’s, spelletjes en puzzels zijn zeer welkom.

5. nieuws van de ouderraad en de medezeggenschapsraad
Jaarvergadering OR/MR
Donderdag 13 september vindt de gezamenlijke jaarvergadering van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad plaats om 20.00 uur.
U bent van harte welkom bij deze vergadering.

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
29 augustus Eva
1 september Finn
6 september Marijn
7 september Joey
8 september Marnic
10 september Kimon
14 september Manolis
18 september Mohammed M

groep 1
groep 4
groep 5
groep 8
groep 4
groep 4
groep 8
groep 4

Volgende PEN
De volgende PEN zal dinsdag 25 september verschijnen.

