
Beste lezer,

Dit is hem dan. De laatste PEN van dit schooljaar. De zomervakantie staat nu echt voor de deur. We laten weer

een gek jaar achter ons en of volgend schooljaar zoals vanouds wordt, kan nog niemand zeggen. Ik hoop in

ieder geval dat u volgend schooljaar weer elke dag in de school mag komen. Dat is momenteel namelijk nog

het grootste gemis. Voor nu wens ik iedereen een heerlijke vakantie. Geniet met elkaar!

Kim

Teamnieuws

Juf Michelle is op 1 juli bevallen van Julian Bodhi. Papa, mama en grote broer

Yannick genieten volop met z’n viertjes.

We hebben een aantal nieuwe collega’s die ons team komen versterken komend

schooljaar. Verderop in deze PEN stellen zij zichzelf voor.

We nemen dit schooljaar afscheid van juf Evelyne. Zij gaat verder in haar eigen

praktijk voor Orthopedagogiek en ze gaat een opleiding doen tot NT2 docent. Juf

Evelyne heeft nog een zoon op school dus we zullen haar gelukkig nog regelmatig

zien rond school.

Formatie 2021-2022

In de vorige PEN deelden we met u het formatieplaatje voor schooljaar 2021-2022. Sinds die tijd zijn er wat

wijzigingen in dat plaatje gekomen. Allemaal ten goede van de kinderen. Hoe we dit bekostigen kunt u lezen

onder het kopje NPO (corona)-gelden.

Juf Michelle mag na de zomervakantie nog verder genieten van haar verlof. Juf Corine blijft in die tijd in groep

3/4. In groep 8 heeft juf Marloes Sol nog verlof tot de kerstvakantie. Tot de kerstvakantie zal juf Anita in groep

8 staan naast juf José. Zowel juf Marloes S. als juf Anita zijn momenteel al werkzaam bij AURO.



Even voorstellen….

Mijn naam is Jamie Smit en ik kom vanaf dit schooljaar op De Eendracht werken! Ik zei
vroeger als klein meisje al dat ik ‘later’ juf wilde worden en dat is altijd zo gebleven. Ik vind
het super leuk om de kinderen  te zien ontwikkelen. Ik zie het als een uitdaging om elk kind
op zijn of haar eigen manier te laten groeien. Ik ben 5 jaar geleden afgestudeerd aan de
Ipabo en heb daarna met plezier gewerkt op een andere school in Amstelveen. Ik heb ook de
opleiding voor bewegingsonderwijs gedaan en ben gedragsspecialist. Ik kijk er ontzettend
naar uit om na de zomervakantie te starten bij jullie op school. Een hele fijne vakantie en tot
na de zomer! Groeten, Jamie

Wat leuk dat ik aan de slag mag bij de Eendracht! Ik ken de Eendracht (als invalkracht
en moeder) als een heel gezellige school en heb veel zin om te starten in groep 5 / 6.
Ik woon in Mijdrecht samen met mijn dochter, man en kat. Sinds vier jaar ben ik
leerkracht. Gelukkig blijkt dat eerder opgedane kennis en ervaring ook goed van pas
komt in het onderwijs. Hiervoor heb ik gewerkt in de jeugdzorg en kinderopvang en
heb ik me bezig gehouden met marketingcampagnes en de organisatie van
evenementen bij Rabobank en boekwinkelketen AKO. We ontmoeten elkaar vast snel
in het nieuwe schooljaar voor een verdere kennismaking. Voor nu wens ik iedereen
een leuke vakantie. Groeten, Jessica

Ik ben Naomi, 29 jaar en woon in Nieuwkoop. Ik woon hier samen met mijn man,
mijn zoontje van 2 jaar en onze 2 katten en 2 Gerbils. In mijn vrijetijd ben ik veel
met mijn zoontje op pad en doe ik graag creatieve dingen zoals haken en tekenen.
Nadat ik ben afgestudeerd heb ik een paar jaar in Rotterdam gewerkt, en het
afgelopen jaar in Uithoorn. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de Eendracht
in groep 1/2 op de maandag, donderdag en vrijdag. Ik kijk er erg naar uit om alle
kinderen te ontmoeten na de vakantie en er een leuk en leerzaam schooljaar van
te maken met elkaar. Fijne vakantie en tot snel! Groeten, Naomi

Ook ik stel mij graag even aan u voor. Mijn naam is Anita Veenis, 37 jaar en woon

samen met mijn vriend en 2 kinderen in Mijdrecht. Na 13 jaar op een school

gewerkt te hebben in Aalsmeer heb ik vorig jaar de keuze gemaakt om te gaan

werken in de invalpoule van stichting Auro. Na de zomervakantie sta ik op maandag

en dinsdag voor groep 8. Ik heb er zin in om samen met de kinderen aan de slag te

gaan in hun laatste jaar op de basisschool. We gaan er een leuke en leerzame tijd

van maken. Tot na vakantie! Groeten, Anita

NPO (corona) - gelden

We zijn erg blij met de extra gelden die we krijgen vanuit de overheid. Naar aanleiding van de uitslag van de

enquêtes ingevuld door leerkrachten, leerlingen en ouders hebben we ervoor gekozen de gelden te besteden

aan de volgende inzet:

Gymdocent 2 dagdelen in de week

Extra leerkracht/ondersteuning in alle groepen

NT2 specialist in de onderbouw 1 dag in de week

Kindercoach 1 ochtend in de week

en we zijn nog op zoek naar een muziekdocent voor 1 ochtend in de week.



Jaarrooster incl. vrije dagen

Eerder deelden wij met u al het vakantierooster voor volgend schooljaar. Deze is ook te vinden op onze

website. Als bijlage van deze PEN krijgt u van ons de jaarkalender voor volgend schooljaar. U kunt de

activiteiten dan alvast in de agenda zetten. Bij deze nog even extra aandacht voor de geplande studiedagen. Op

deze dagen zijn alle kinderen vrij:

woensdag 10 november

donderdag 10 februari

dinsdag 21 juni

Ouders bedankt!

Na bedankjes aan de OR, onze vrijwilligers  en de MR is het nu de hoogste tijd voor een bedankje aan alle

ouders die dit schooljaar geholpen hebben in en om de school. Zonder betrokken ouders kunnen we niet alle

leuke en leerzame activiteiten organiseren voor de kinderen. Ook volgend schooljaar zullen er veel activiteiten

zijn waar we uw hulp bij nodig hebben. Na de vakantie zullen we via Social Schools gaan inventariseren waar

we uw inzet voor kunnen gebruiken.

Afscheid juf Marion

Afgelopen dinsdag hadden we een feestdag die volledig in het teken van juf

Marion stond. Na 43 (!!) jaar op de Eendracht, gaat zij genieten van een

welverdiend pensioen. Zelf had ze haar laatste werkdag graag rustig voorbij laten

gaan, maar iemand die zoveel

heeft betekend voor deze

school verdient een groots

afscheid.

Fijne vakantie!

Team OBS de Eendracht


