
Beste lezer,

Toen ik vanmorgen naar school fietste, besefte ik me hoe donker het in de ochtend alweer is. Eerder donker en

koudere dagen; niet per se mijn favoriet, hoewel ik wel erg fan ben van alle gezellige dagen die eraan komen.

De Sinterklaascommissie is al bij elkaar geweest en ook de kerstcommissie heeft de plannen al klaarliggen.

Toen ik twee jaar geleden op 1 december mijn eerste schooldag op de Eendracht had, was ik onder de indruk

van de Sinterklaasversieringen en de gezellig kerstsfeer op school. Ik laat me dit jaar dan ook graag weer

verrassen door de Ouderraad met hun goede ideeën.

Kim

Teamnieuws

Juf Minjon is deze week bij ons gestart. Zij is op donderdag op school om leerkrachten te vervangen, zodat

leerkrachten bij elkaar in de klas kunnen kijken en van elkaar kunnen leren.

Juf Jamie is opgeleid gedragsspecialist en kindercoach. Juf Minjon zal op donderdagmiddag in groep 7 zijn,

zodat Juf Jamie met kinderen uit verschillende groepen in gesprek kan. Als wij denken dat het goed is voor uw

kind om met Juf Jamie in gesprek te gaan, betrekken wij u hier uiteraard eerst bij.

Juf Corine heeft juf Michelle vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Vrijdag 5 november is juf Corine haar

laatste schooldag op de Eendracht, want op donderdag 11 november start juf Michelle weer.

Boekenmarkt

Wat was de Kinderboekenweek super! We vinden het leuk dat er

zoveel ouders zijn komen kijken bij het dansje als opening van de

Kinderboekenweek. Elke dag is er een spreker/voorlezer geweest met

een ander beroep. Van sommige beroepen waren wij zelfs onder de

indruk! Op donderdagmiddag was de boekenmarkt. We hebben daarbij

235,10 euro opgehaald. Van dat mooie bedrag gaan we bij de Mondria

nieuwe boeken bestellen voor in onze bibliotheek.



De maand november

We attenderen u graag nog even op een aantal activiteiten die gepland staan in de maand november.

- Op vrijdag 5 november doen we mee met het nationale schoolontbijt. Informatie hierover volgt maandag via

Social Schools.

- Op woensdag 10 november zijn de kinderen een dagje vrij, omdat het team een studiedag heeft.

- De Open Lessen staan gepland op dinsdag 16 november. Op deze dag kunt u het eerste half uurtje meekijken

in de klas van uw kind en daarna nog blijven voor een kopje thee/koffie.

- Eerder heeft u een bericht ontvangen over de talentenochtend op 24 november. We vinden het leuk om te

zien dat een aantal ouders zich al heeft opgegeven. Als u het ook leuk vindt om een workshop voor de

kinderen te verzorgen, horen we dat graag!

Tot de volgende PEN in november! Team OBS de Eendracht


