
Beste lezer,

De meivakantie staat voor de deur, een welverdiende vakantie. We

hebben in de afgelopen maanden weer hard gewerkt en daar mogen

we trots op zijn. De sfeer op school is prettig en de toetsresultaten

laten zien dat wat we in de klassen doen, werkt. Aan het eind van onze

studiedag vrijdag zullen we met het team dan

ook even proosten op de successen van de

afgelopen tijd.

Kim

Teamnieuws

Juf Stefanie is bevallen. Haar lieve zoontje

heet Jax en het gaat goed met het gezin van 4.

Oproep bieb ouders

We zijn op zoek naar nieuwe biebouders die willen meedraaien in het bieb team!

Heeft u zin om 1x in de 4 - 6 weken op donderdagochtend om 8.30 uur een biebdienst te draaien in de

bieb op school? Meldt u dan aan via juf Cynthia (ckuijlenburg@obs-eendracht.nl)

● U werkt altijd samen met een andere biebouder.

● Veelal bent u uiterlijk om 10.00 uur klaar.

● Groep 4 t/m 8 komen langs en vanaf december ook de kinderen van groep 3.

● In oktober organiseren we de gezellige boekenmarkt.

● Eerst een paar keer proefdraaien mag uiteraard!

We horen graag van u!

Nationaal plan onderwijs (NPO)

U heeft via Social Schools de uitnodiging ontvangen voor het invullen van een enquête. Door middel van

deze enquête en een enquête voor de leerkrachten en leerlingen, krijgen wij als Stichting AURO een goed

beeld van de behoeften voor het verbeteren van ons onderwijs waarbij we de NPO gelden in kunnen

zetten. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Hier voor het gemak nogmaals de link:

https://forms.gle/TcVnB9kx5WrHgD9r9

Studiedag 30 april

Vrijdag 30 april start voor alle kinderen de meivakantie en staat er voor het team van de Eendracht een

studiedag gepland. Elke leerkracht heeft met de intern begeleider gekeken naar de resultaten van de

afgelopen toetsperiode. Met elkaar gaan we op deze dag kijken naar de conclusies die we kunnen trekken

uit deze besprekingen. Een externe geeft ons input over referentieniveaus en schoolambities waarna we

met elkaar weer kritisch kijken naar ons onderwijs om het meeste uit elk kind kunnen te halen.

mailto:ckuijlenburg@obs-eendracht.nl
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Leuke activiteiten in de maand april

Op de buitenlesdag stonden voor alle groepen opdrachten klaar die in de buitenlucht uitgevoerd konden

worden. Een divers aanbod zorgde voor bewustwording, inzicht en vooral ook veel lol.

Groep 1/2 mocht aanschuiven bij de voorstelling Guppie.

Een leuk en spannend toneelstuk over het leven in de zee.

Vorige week hadden we een feestje op school: de

koningsspelen. We begonnen de dag met een gezellig

ontbijt, gesponsord door de Albert Heijn. Na het ontbijt

hebben we met elkaar de feestdag officieel (digitaal)

geopend. De kinderen hadden goed geoefend met het

liedje Zij aan zij van Kinderen voor kinderen. De rest van de

dag bestond uit leuke spellen en veel gezelligheid.

Peutergroep Kind en Co

Na de meivakantie start peutergroep Zevenmijlslaarzen van Kind & Co bij ons in het gebouw. De

peutergroep biedt op maandag t/m vrijdagochtend opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Voor meer

informatie verwijzen we u graag door naar de websitepagina van Peutergroep Zevenmijlslaarzen

https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-mijdrecht-zevenmijlslaarzen/

Schoolplein

In de meivakantie worden de loszittende tegels op het speelplein weer goed gelegd door de

stratenmaker/hovenier. Het grote klimrek op het plein was helaas afgekeurd en is voor de veiligheid van

de kinderen weggehaald door de gemeente.

Geniet van de meivakantie en we zien jullie graag weer op 17 mei!

Team OBS de Eendracht
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