
Beste lezer,

Deze PEN kan ik beginnen met een nieuwtje: ik ben zwanger en

verwacht in september een broertje/zusje te krijgen voor onze

dochter Liv. Na de zomervakantie start mijn verlof. Op een later

moment zal ik u informeren over de vervanging. Op school gebeurt

een hoop leuks: groep 1/2 sluit deze week het thema Kunstmuseum

af met een echt museum voor de ouders, groep 3/4 is gestart met

moestuinen op de patio, groep 5/6 mag deze week naar het

Muiderslot, groep 7 is tweede geworden op het trefbaltoernooi en

groep 8 is druk met het oefenen voor hun musicalfilm. Een heleboel

om van te genieten dus.

Kim

Herhaling: Podiumfeest

In de jaarkalender staat het podiumfeest gepland op vrijdag 8 april. Omdat we op vrijdag de gymzaal niet de

hele ochtend tot onze beschikking hebben, hebben we ervoor gekozen het feest te verplaatsen naar woensdag

6 april van ongeveer 11:00 uur tot 12:30 uur. Meer info zal volgen via Social Schools. Alle klassen treden op en

kinderen mogen ook alleen of in een groepje optreden. Heeft uw zoon of dochter zich al opgegeven bij de juf?

Archery Attack

Na het podiumfeest op 6 april kunnen de kinderen van de groepen 6. 7 en 8 om half 1 meedoen aan een

workshop Archery Attack op het schoolplein. Deze workshop wordt begeleid door de buurtcoaches en wordt

gegeven in het kader van ‘Sta niet stil in april’.

Sta niet stil in april

We hebben het schoolbrede thema kunst afgesloten en

starten nu met een nieuw thema: Gezondheid. Met als

motto: Sta niet stil in april. Als aftrap heeft groep 7

meegedaan met een trefbaltoernooi. Ze hebben 5 van de 6

wedstrijden gewonnen en een beker mee naar ‘huis’

genomen. In dit thema’s krijgen kinderen clinics tijdens de

gymles, gaat groep 6 gezonde traktaties maken en staat er

nog veel meer leuks op de planning. Extra aandacht voor

gezond eten en voldoende beweging dus. Helpt u mee door

gezonde tussendoortjes mee te geven naar school?

Ouderenquête

Onlangs heeft u via Scholen met Succes een uitnodiging gekregen voor het meedoen aan het

tevredenheidsonderzoek onder ouders. We willen u vragen de tijd te nemen voor het invullen van deze

vragenlijst. Mocht u de mail niet hebben ontvangen of niet meer kunnen vinden, laat het de leerkracht van uw

zoon/dochter weten.



Vertrouwenspersoon

Beste ouders en verzorgers,

Dit jaar mag ik de rol van vertrouwenspersoon vervullen. Op school heb ik mij aan alle leerlingen voorgesteld

en verteld hoe zij contact met mij kunnen opnemen. Als een leerling zich niet fijn voelt of wanneer er iets

gebeurd is waarover de leerling wil praten, dan kunnen zij in gesprek gaan met hun ouders of leerkracht.

Wanneer zij dit liever met iemand anders bespreken, dan kan dat eventueel met mij.

Mocht u als ouder tegen een situatie aanlopen, waarbij u niet in gesprek kunt gaan met de leerkracht, dan mag

u dit ook bij mij aangeven. Aan de muur bij de hoofdingang hangt een postbus met de tekst ‘ik wil je iets

vertellen’. U kunt hierin kenbaar maken met een briefje dat u graag in gesprek wilt.

Mocht u vragen hebben, op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig in groep 3/4 en kunt u na schooltijd altijd

even langslopen.

Met vriendelijke groet,

Michelle Stalenhoef

Gedragsspecialist

Beste ouders/verzorgers,

Naast dat ik in groep 7 les geef, ben ik ook gedragsspecialist op de Eendracht. Als gedragsspecialist kan ik

met kinderen die daar behoefte aan hebben een laagdrempelig traject starten. Dit is in samenspraak met

leerkracht en ouders. Denk hierbij aan kinderen die net wat meer aandacht nodig hebben op

sociaal-emotioneel gebied, kinderen die erg onzeker zijn, kinderen die een lastige thuissituatie hebben,

kinderen die het soms even nodig hebben om 1 op 1 te praten en kinderen die het lastig vinden om

emoties te uiten etc. Het contact hierover loopt via de groepsleerkracht. Daarnaast kan ik als

gedragsspecialist de leerkracht ondersteunen of met de leerkracht meekijken naar de mogelijkheden in

de klas op gebied van gedrag en het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen.

Mocht u vragen hebben, loop gerust eens langs na schooltijd.

Vriendelijke groet,

Jamie Smit

Jeugdhulpverlener op school

Om de week op maandag is onze jeugdconsulent, Arjan Hoek, bij ons op school aanwezig van 8u-10u. Ouders

kunnen bijvoorbeeld bij Arjan Hoek terecht voor het volgende:

Problemen in het gezin;

Problemen met het kind of de kinderen;

Spanningen tussen ouders;

Informatie over verschillende voorzieningen van de gemeente

Ouders hoeven geen afspraak te maken en Arjan zit gedurende deze ochtend in de IB kamer.



Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de

opvoeding. Die steun wordt gegeven door een ander gezin uit de buurt. Als steungezin word je voor een

langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de

kinderen. Welke steun je biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die je

hierover maakt met het vraaggezin en de coördinator van Buurtgezinnen. Dat kan uiteenlopen van af en

toe logeren tot opvang van een kind op een vaste (mid)dag in de week of om de week. Maatwerk dus.

Op dit moment zijn we voor de volgende kinderen op zoek naar een fijn steungezin in Mijdrecht:

Jongen (10) om het weekend op zaterdag

Jongen (4) een middag per week (of om de week)

Meisje (7) een middag per week (of om de week)

Meisje (1,5) een dag(deel) per week

Jongen (5) een middag per week (of om de week)

Via onderstaande link kom je meer te weten over bovenstaande oproepen.

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/utrecht/de-ronde-venen/

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden als steungezin? Neem dan contact op met Buurtgezinnen in

De Ronde Venen: hanna@buurtgezinnen.nl of bel: 06-31691720

Visieposter

In de afgelopen maanden zijn we

met elkaar en met anderen aan

het verkennen geweest wat we

belangrijk vinden voor onze

kinderen op de Eendracht en waar

wij voor staan. Hiernaast ziet u

onze nieuwe visieposter.

Tot de volgende PEN in april!
Team OBS de Eendracht

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/utrecht/de-ronde-venen/

