
Beste lezer,

Terwijl alle juffen en meesters lekker aan het genieten zijn van hun vakantie, wil ik ze hier even in het zonnetje

zetten. Ik ben trots op een topteam dat zich 100% inzet om de kinderen een fijne, leerzame en gezellige

schooltijd te bezorgen. Door goed samen te werken en samen te leren, wordt de Eendracht elke dag beter.

Geniet nog lekker van een weekje vakantie met elkaar!

Kim

Teamnieuws

Dit is de derde PEN op rij waarin ik goed nieuws mag delen: Juf Jamie is zwanger van haar eerste kindje. We

zullen een vacature uitzetten voor haar vervanging/verlof. Mocht u nog goede leerkrachten kennen die wellicht

interesse hebben, laat het ons weten!

Noodoproep biebouders!

Beste ouders,

Al eerder dit jaar is er gevraagd om nieuwe ouders die kunnen helpen in onze schoolbibliotheek. Helaas
zijn zij aan het eind van het jaar nog maar met 5 ouders, dit is te weinig om elke donderdag de kinderen
naar de bibliotheek te laten gaan.
Daarom zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe ouders!
Als er genoeg ouders zijn, dan gaat het om ongeveer één keer in de maand een donderdagochtend van
8.30 uur tot uiterlijk 10.00 uur. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen dan langs om hun boek te ruilen.
Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen een leuk boek kunnen kiezen, daarom zou het wel fijn zijn
als we dit elke week kunnen blijven doen.
Mocht u wel op de woensdag of vrijdag kunnen helpen, laat dit dat ook weten, dan kijken we of er meer
ouders op die dagen kunnen.
Als u kunt helpen, wilt u dit dan laten weten via ckuijlenburg@obs-eendracht.nl

Formatie

We zijn de afgelopen weken al druk aan het puzzelen geweest voor de formatie (welke leerkracht staat voor

welke groep). Na de vakantie bespreken we het voorstel met de MR en daarna, hopelijk in de volgende PEN,

zullen we het formatieplaatje ook met u delen.

April was een leuke maand!

Wat stonden er veel leuke activiteiten op de agenda in april. Naast activiteiten in de groepen zoals

gastsprekers, gezonde traktaties maken, verkeersexamen, moestuinen, techniekles en archery attack, hadden

we ook een hoop leuke schoolactiviteiten: we begonnen met een Podiumfeest waar alle kinderen konden

schitteren. We vonden het ontzettend leuk dat de tribune helemaal vol zat. Een week later was het tijd voor

eitje tik met in de middag de finale en leuke activiteiten, mede mogelijk gemaakt door de OR. Het zonnetje

maakte deze middag helemaal af. Weer een week later, als afsluiting van Sta niet stil in April, waren de

Koningsspelen een fijne manier om de meivakantie in te luiden.

Tot de volgende PEN in mei!
Team OBS de Eendracht




