
Beste lezer,

Dit is ‘m. De laatste PEN van dit schooljaar. En voor mij persoonlijk ook

voorlopig even de laatste. In de zomervakantie begint mijn

zwangerschapsverlof namelijk. Over mijn vervanging kunt u lezen onder

het kopje teamnieuws. Na het bericht dat de nieuwbouw uitgesteld zou

worden, zijn we absoluut niet bij de pakken neer gaan zitten. Er is hard

gewerkt en delen van de school hebben een nieuwe vloer. We zijn

intern aan het verhuizen en de nieuwe meubels voor het leerplein

worden deze week geleverd. Volgend schooljaar zitten alle klassen

rondom de keuken en kunnen jullie allemaal de kinderen via de

hoofdingang brengen en halen. Wel zo gezellig. Over gezellig gesproken:

afgelopen woensdag was het eindfeest, georganiseerd door de OR. Wat

een toppers!! Echt weer een cadeautje voor de kinderen. Ik wens

iedereen een hele fijne zomervakantie.

Kim

Teamnieuws

Juf Stefanie verlaat na 7  jaar de Eendracht. Ze heeft een nieuwe werkplek gevonden dichterbij huis. We gaan

haar enthousiasme en inzet zeker missen hier op school, maar wensen haar veel plezier op haar nieuwe

werkplek. Zodra we meer informatie hebben over deze vacature, hoort u dat van ons.

Volgend schooljaar zal Milou Versteeg onze intern begeleider zijn. Milou is ook intern begeleider op de

Willespoort in Wilnis, een school van ons bestuur AURO.

Sanne Verlaan zal waarnemend directeur zijn tijdens het zwangerschapsverlof van

Kim. Ze stelt zich hieronder voor:

Vanaf 15 augustus 2022 zal ik de taken van directeur Kim Prummel, gedurende

haar zwangerschapsverlof, overnemen. Daarom stel ik me graag aan u voor:

Mijn naam is Sanne Verlaan en ik woon samen met mijn man Daniël en twee

kinderen Thijs (12) en Evi (10) in Uithoorn.

Op dit moment ben ik werkzaam als Adjunct-Directeur op OBS De Zuidooster, een

AURO school in Aalsmeer. Voordat ik bij De Zuidooster terecht kwam, heb ik 17

jaar als groepsleerkracht op een basisschool in Uithoorn gewerkt. In 2020  begon

ik met mijn opleiding tot schoolleider basisbekwaam en in 2021 heb ik de

opleiding schoolleider vakbekwaam afgerond.

Ik kijk er enorm naar uit om het team, u en alle kinderen te ontmoeten. Ik kom heel graag in contact met

u: bij de voordeur, tijdens activiteiten, in een oudergesprek of bij welke andere gelegenheid dan ook. Ik

zal van maandag t/m donderdag werkzaam zijn op De Eendracht.

Tot in augustus!

Hartelijke groet,

Sanne Verlaan



In en om het schoolgebouw

In school zijn we lekker bezig met opknappen. Vanuit onze visie, waarbij we het belangrijk vinden om warmte

en gezelligheid uit te stralen, hebben we ervoor gekozen om alle klassen te positioneren rondom de keuken en

het leerplein. We vinden het een groot voordeel dat alle ouders dan ‘s ochtends hun kinderen kunnen brengen

via de ingangen aan de kant van het grote schoolplein en dat de afstand van de onderbouw tot de bovenbouw

dan kleiner is. Dit zorgt voor meer geborgenheid en verbinding bij leerkrachten, kinderen en ouders. De

nieuwe vloeren liggen erin, kapstokken zijn opgeknapt en de interne verhuizing is gaande. Nieuwe meubels

voor het leerplein worden eerdaags geleverd en In de komende weken worden de deuren en een aantal muren

nog geschilderd.

Een volgende stap is de buitenkant van de school en het schoolplein. Hier hebben we al met verschillende

ouders en buurtbewoners over gesproken. In de zomervakantie komt een hovenier het groen rondom de

school weer netjes maken en het schoolplein veilig en vrij van losliggende tegels maken. Helaas moesten ook

de tafeltennistafels afgevoerd worden, omdat deze vernield waren. In het nieuwe schooljaar gaan we verder in

gesprek over het aantrekkelijk maken van het schoolplein nu de nieuwbouw is uitgesteld (3-5 jaar). Ook het

omgaan met hangjongeren die voor vernielingen zorgen, staat op de agenda.

Opbrengst studiedag

Op dinsdag 21 juni waren de kinderen vrij en had het lerarenteam een studiedag. Op deze studiedag is er hard

gewerkt. Met elkaar hebben we Cito-toetsen geëvalueerd, onderwijsplannen besproken en nieuwe gemaakt

voor de groepen in het nieuwe schooljaar, warme overdrachten van de leerlingen gedaan en aan rapporten

gewerkt. Ook hebben we de verbeterpunten in ons jaarplan 2021-2022 besproken en geconcludeerd dat we dit

jaar weer trots mogen zijn op de vorderingen die we met elkaar gemaakt hebben. Een externe adviseur heeft

ons de afgelopen twee jaar begeleid en ook hij geeft aan dat we trots mogen zijn dat de structuur, de lessen,

de plannen en vooral de resultaten van leerlingen verbeterd zijn.

Jaarkalender

In de bijlage de jaarkalender 2022-2023. Zet belangrijke data alvast in uw agenda. Voor verschillende

activiteiten hebben we uw hulp hard nodig. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hangen de leerkrachten

bij het klaslokaal lijsten waarop u zich kunt inschrijven. Bijvoorbeeld voor excursies en uitjes, maar zeker ook

voor de talentenochtenden. Die waren dit jaar een groot succes, maar hoe meer (groot)ouders of kennissen

een workshop geven, hoe groter we het aanbod voor de kinderen kunnen maken.

Eindfeest

Graag een groot applaus voor onze Ouderraad. Afgelopen woensdag hebben de kinderen in het zonnetje

kunnen genieten van spelletjes, een ijsje, een speurtocht, springkussens, schmink en een patatje op het

versierde schoolplein. Dit alles dankzij de inzet van onze actieve Ouderraad en andere vrijwilligers. OR: we zijn

jullie dankbaar en trots op wat jullie steeds weer doen voor onze kinderen.

FIJNE ZOMERVAKANTIE!
Team OBS de Eendracht

Bijlagen:

- Jaarkalender 2022-2023




