
Beste lezer,

Het is al weer bijna herfstvakantie! We kijken als team tevreden terug op gezellige activiteiten in en buiten de

school. We zijn weer gestart met de technieklessen in het Techlab en daar ontstaan mooie dingen! Een jaarlijks

terugkerende activiteit is de kinderboekenweek en dit keer was het thema Gi-ga-groen, met dans en spel

rondom de natuur en een zeer geslaagde boekenmarkt! Van de opbrengst kunnen wij weer fijne boeken

aanschaffen voor de schoolbieb en hebben de kinderen een ruime keuze uit de nieuwste kinderliteratuur.

In deze PEN staan diverse onderwerpen die wij graag onder uw aandacht willen brengen! Leest u hem goed

door, er staan belangrijke berichten in!

Tot slot wens ik u mede namens het team alvast een heel fijne herfstvakantie!

Hartelijke groet,

Kim Spraakman

Teamnieuws

Een aantal weken geleden is het zwangerschapsverlof van juf Jamie ingegaan en hebben wij met een feestelijke

babyshower tijdelijk afscheid genomen. Wij hebben onze oud-collega juf Marion van der Jagt gevraagd of zij

gelegenheid heeft om tijdens het zwangerschapsverlof van juf Jamie de groep over te nemen. Een jaar eerder

ging zij namelijk met vervroegd pensioen. Tot onze grote blijdschap zei ze ja en is ze weer 4 dagen per week de

leerkracht van groep 5/6.

Meester Jos van der Jagt is haar echtgenoot en hij geeft 2x per week ondersteuning in de groep. Meester Jos

werkte lang geleden op De Eendracht en is daarna 22 jaar directeur van basisschool Willespoort geweest, tot

aan zijn pensioen. Juf Marloes Sol en juf Mirjam werken op donderdag in deze groep.

Voor groep 3/4 staan op dit moment juf Michelle en juf Mirjam. Vanaf de kerstvakantie zijn wij dringend op

zoek zijn naar een leerkracht voor deze groep! Juf Naomi van groep 1/2 zal na de kerstvakantie met

zwangerschapsverlof gaan en ook hiervoor zoeken wij nog een leerkracht die naast juf Lilian komt werken

tijdens het verlof van juf Naomi. Er staan vacatures uit, maar wellicht weet u iemand die ons team wil komen

versterken? Neemt u in dat geval graag contact met ons op!

Babynieuws!

Zo vier je een babyshower en zo vier je niet veel later de geboorte van 2 prachtige baby’s! Op 11 september is

Sev geboren, zoon van Kim Prummel, en op 8 oktober is Joa geboren, zoon van Jamie Smit.

Beide baby’s (én ouders) in blakende gezondheid!

Sev                                            Joa



Afspraken brengen op school en afmelden

Het brengen van uw kind gedurende een schoolweek geeft nog wat verwarring merken wij,

daarom herhalen wij hierna nog even de afspraken die gelden voor de verschillende groepen:

- kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen door hun ouders/verzorgers tot in de groep gebracht

worden

- kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen alleen in de week na de zomervakantie tot in de groep

gebracht worden

Wij verwachten dat u bovenstaande afspraken opvolgt zodat het rustiger is in de hal en de lessen op tijd -

om 08.30 in de morgen en 13.00 uur in de middag - kunnen beginnen!

Afmelden:

Als uw kind door ziekte niet kan komen (of een doktersafspraak heeft) dient u dit vanaf 08.00 uur telefonisch

op 0297 - 285586 te melden. Een dergelijk bericht willen wij graag krijgen voor 08.20 uur omdat wij daarna in

de klas zijn om de leerlingen te ontvangen. Wij lezen dan uiteraard ook geen social schools of mobiele

berichten meer.

Corona

Wij volgen nauwgezet de berichtgeving over corona en hanteren het schoolprotocol, opgesteld volgens de

richtlijnen van het RIVM.

Het RIVM heeft maatregelen geformuleerd om het COVID-19 virus zoveel mogelijk in te dammen. Op school

hanteren wij deze maatregelen en zorgen wij dat iedereen zich hieraan kan houden. De algemene richtlijnen

zijn te vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl.

Sanitair

Het sanitair van de leerling toiletten is zeer recent in orde gebracht en alles ziet er weer keurig uit. Wij hebben

ook in alle groepen opnieuw besproken hoe je netjes gebruik maakt van de toiletten.

Muziekles

De muzieklessen worden nu gegeven door juf Maya, op de donderdagmorgen.

Meester Wilco heeft met veel plezier de lessen voor ons verzorgd maar geeft intussen les op collega scholen in

een ander gebied. Daarom heeft juf Maya deze lessen overgenomen.

Gymkleding

Regelmatig vergeten leerlingen de gymkleren mee te brengen op de dagen dat er gym is, de woensdag en

vrijdag. Kunt u hen helpen herinneren? Uiteraard is het een verantwoordelijkheid die ze moeten leren

hanteren, maar soms is het fijn als ouders nog even meedenken. Gymmen in de normale kleding is niet

wenselijk qua beweging en hygiëne.

Ouderbijdrage

Binnenkort ontvangt u een bericht over de ouderbijdrage. Dit onderwerp is recent uitvoerig besproken in de

jaarvergadering OR/MR. Door middel van de ouderbijdrage kan de school mooie activiteiten organiseren (o.a.

de schoolreisjes en diverse feesten). Hoewel een dergelijke bijdrage niet verplicht is, maakt het voor ons een

groot verschil als we dit geld van u mogen ontvangen. U hoort hierover spoedig meer!

http://www.rivm.nl


OR

De OR is een groep enthousiaste ouders die samen met het onderwijsteam (OT) invulling geeft aan alle

feestelijke activiteiten die op De Eendracht gevierd worden. Dit gaat om het organiseren van onder

andere de schoolreisjes, excursies, Sinterklaasviering, Kerstviering, Koningsspelen. Om alle evenementen

te kunnen organiseren wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd.

De OR bestaat uit de volgende personen: Ilona Verheul (voorzitter), Bart Vreeken, Tim Mandjes, Pascale

Mandjes, Laura Starmans, Selma Boekhout, Ralph Boekhout, Tessa Boots, Wendy van Dam (penningmeester),

Ed Leeflang, Stephanie Lok, Angelina van Veen en Marloes Duivenvoorde (OT).

De bezetting van OR is op dit moment volledig, maar uiteraard zijn andere ouders/verzorgers altijd welkom om

te helpen bij de verschillende activiteiten. Hulp wordt altijd gevraagd via het ouderhulp formulier dat aan het

begin van het schooljaar wordt uitgereikt door de leerkracht.

MR

De volgende personen hebben zitting in de MR gedurende het schooljaar 2022-2023:

Leerkrachten: Lilian van den Berg en José Uithol (voorzitter).

Ouders: Carina Cabout-Kruger en Ilona Verheul. In deze samenstelling komt  de MR regelmatig bijeen en

waarnemend directeur Kim Spraakman zal de vergaderingen regelmatig bijwonen. Er is voorafgaand aan

een vergadering overleg tussen MR en de Directie.

Wat doet de  MR?

Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders

meedenken over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten). Over

sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage). Met

betrekking tot de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze

rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Op dit moment is de bezetting compleet, mocht u interesse hebben om een keer aan te schuiven kunt u dit per

mail melden aan José Uithol juithol@obs-eendracht.nl

Nieuwbouw

Woensdagavond 12 oktober werd een presentatie gegeven over ons nieuwe schoolgebouw ‘in schets’!

De onderwijsteams van Hofland en Eendracht alsmede vertegenwoordigers van Kind & Co.(kinderopvang)

kwamen bijeen om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en functionaliteiten voor een

toekomstbestendig schoolgebouw. Iedereen kon visie en ideeën aandragen, waarmee de architect zijn

voorlopige ontwerp verder kan ontwikkelen tot het gebouw waar optimaal onderwijs en kinderopvang

van 0 tot 13 jaar kan worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het gebouw in 2024 klaar is en wij houden

u op de hoogte als er nieuws te melden is!

mailto:juithol@obs-eendracht.nl


Herfstvakantie

De herfstvakantie start dit schooljaar voor de kinderen op donderdagmiddag 20 oktober om 15.00 uur.

De eerste vakantiedag is dus vrijdag 21 oktober a.s. (de leraren hebben 21 oktober een studiedag).

Wij zien uw kind graag weer op maandagmorgen 31 oktober!

Tot de volgende PEN!

Team OBS de Eendracht

Insectenhotel                               Openingsdans Gi-ga-groen                     Bieb-ouders in de klas met spel


