
Beste lezer,

Wat heerlijk dat de zon zich weer wat meer laat zien. De

eerste lammetjes zijn te zien in de wei en de tulpen in mijn

tuin komen uit. Vandaag waren de kinderen zelfs weer

zonder jas buiten aan het voetballen en hockeyen. Dat doet

de spanningen rondom het Corona-virus gelukkig een beetje

naar de achtergrond verdwijnen.

Kim

Teamnieuws

Juf Stefanie werkt deze week voor het laatst en gaat dan genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf

Corine vervangt haar. Omdat Juf Cynthia voor de kleutergroep staat, hebben we juf Anoek aangenomen

om haar taken op de woensdag over te nemen. Ook nieuw op de Eendracht is juf Patricia. Zij vervangt juf

Lilian op dinsdag.

Broertjes en zusjes inschrijven

Wij willen u vragen broertjes en zusjes die in schooljaar 2021-2022 zullen starten op school in te

schrijven. Hiervoor kunt u bij de leerkracht een inschrijfformulier ophalen. Heeft u nog familie, vrienden

of kennissen die op zoek zijn naar een fijne school voor hun kind? U kunt doorgeven dat zij welkom zijn

voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op school.

Respect coördinator

Voor iedere leerling moet de school een fijne en veilige plek zijn. Wij doen er alles aan om een prettige en

positieve sfeer op school te creëren én te behouden. Om dit te bewaken is er een respect coördinator. Juf

Michelle is onze respect coördinator. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen én ouders voor het geval er

sprake is van pesten, ongepast gedrag, diefstal of iets dergelijks. Bereikbaar via mail:

mstalenhoef@obs-eendracht.nl. Ook hangt er een blauwe brievenbus in de school (muur richting

centrale hal) waar berichten voor de respect coördinator kunnen worden achtergelaten.

Cito-toetsen en evaluatie

De periode waarin wij de Cito toetsen afnemen zit er weer

op. Uw kind heeft de resultaten mee naar huis gekregen in

een insteekhoes. Deze hoes kan zo in het rapport zodat het

rapport weer compleet is. In deze weken zitten wij met het

team bij elkaar om de resultaten te analyseren. De

leerkrachten gaan, samen en met de intern begeleider,

kritisch kijken naar de resultaten op groepsniveau en

leerlingniveau. Aan de hand van de analyse wordt de

aanpak in de klas voortgezet of bijgestuurd.

mailto:mstalenhoef@obs-eendracht.nl


Groep 8 maakt de Centrale Eindtoets op dinsdag 20 t/m donderdag 22 april a.s.

Het is alweer bijna zover: groep 8 gaat de Centrale Eindtoets maken, altijd toch een spannend moment

voor de kinderen! Een goede voorbereiding is het halve werk, dus dit jaar heeft tot nu toe in het teken

gestaan van de bekende puntjes op de i. Toch vinden wij het belangrijk om er ook een beetje ontspannen

naartoe te leven en wisselen wij het oefenen af met gezellige activiteiten in de groep. Zoals o.a. oefenen

voor de musical. Hier nog wat tips: voldoende slapen is belangrijk voor een goede concentratie, maar ook

een stevig ontbijt, gezond en voedzaam eten kunnen helpen. Piekeren over de toets is niet fijn dus

afleiding in de vorm van een wandeling in het bos, een ijsje halen of een balletje trappen doet wonderen.

Op de dagen zelf is het fijn om wat fruit mee te nemen, een flesje water, kauwgom en lekker zittende

kleding aan te trekken.

Pannenkoekenfeest

Afgelopen vrijdag was het nationale pannenkoekendag en die dag konden we natuurlijk niet zomaar aan

ons voorbij laten gaan. De OR heeft er een feestje van gemaakt en voor alle kinderen pannenkoeken

gebakken. Bedankt OR!

Dankbaar

De OR organiseert veel leuke activiteiten voor ons en de MR denkt goed met ons mee. Daar zijn we

dankbaar voor. Ook zijn we dankbaar voor juf Nel en juf Annelies en daarom zetten we hen hier even in

het zonnetje. Juf Nel en juf Annelies hebben jaren op de Eendracht gewerkt en zijn nu met pensioen. Op

vrijwillige basis komen zij 4 dagdelen in de week om sommige kinderen wat extra begeleiding te bieden.

Deze extra handen zijn heel fijn voor de leerkrachten en voor de leerlingen. Heel erg bedankt voor jullie

hulp juf Nel en juf Annelies!

Tot de volgende PEN.

Team OBS de Eendracht


