
Beste lezer,

Wat gaat de tijd toch snel. De eerste maand van het jaar

2022 zit er alweer bijna op. Ik heb deze maand ontdekt

dat met het gezin in quarantaine heel gezellig kan zijn.

Ook ontdekte ik dat werken met een dochter die alles

met een scherm reuze interessant vindt, niet zorgt voor

hele productieve dagen. Gelukkig draaide alles op school

soepeltjes door, zelfs toen het Jeugdjournaal belde dat

ze een uur later op de stoep zouden staan. Wat is het

een leuk item geworden!

Kim

Teamnieuws

Nu juf Marloes Sol terug is van zwangerschapsverlof, is ons team weer compleet. Dat is heel fijn en vooral erg

gezellig. Sinds januari valt Taalklas de Ronde Venen onder de Eendracht. Juf Mariska, juf Krista, juf Zara en juf

Annemarieke voelen ook als onderdeel van ons team. Een leuk nieuwtje: juf Cynthia is zwanger en verwacht in

juli een tweede zoontje.

Agenda februari
We willen u graag attenderen op een aantal data in de agenda in de maand februari:

- Woensdag 2 februari Open Lessen kunnen helaas nog steeds niet doorgaan.
- Donderdag 10 februari Leerkrachten hebben een studiedag en alle kinderen zijn vrij
- Vrijdag 11 februari Warme truiendag. Op deze dag draaien we de verwarming omlaag en vragen

we de kinderen een lekkere warme trui aan te trekken. De OR zorgt voor een warm drankje.
- Maandag 14 februari Start kunstproject. We werken een aantal weken schoolbreed over het

thema kunst. Er komen kunstenaars langs en we gaan zelf kunst maken, onder andere met
zwerfafval.

- Woensdag 16 februari Talenten-workshops.
- Dinsdag 22 februari U kunt zich inschrijven voor de oudergesprekken na de vakantie in Social

Schools.
- Woensdag 23 februari Kinderen uit de groepen 2 t/m 8 krijgen hun rapport mee naar huis.
- Vrijdag 25 februari Eerste dag voorjaarsvakantie.

Telefonisch ziekmelden

We willen u vragen ziekmeldingen telefonisch te doen vóór 8:20 uur. Daarna staan wij voor de klas of zijn wij

aan het werk met kinderen.

Taalklas zoekt tolken
Zoals eerder geschreven, is Taalklas DRV sinds januari 2022 een fulltime taalklas geworden. Deze klas is
bedoeld voor kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn. De ouders van de kinderen die
hiervoor ingeschreven worden, hebben een intakegesprek op de Eendracht. Voor deze gesprekken zijn wij
op zoek naar meertalige ouders die ons kunnen helpen om als tolk tijdens het gesprek aanwezig te zijn.



Mocht u ons willen helpen dan horen wij het heel graag.
U kunt mailen naar: taalklasdrv@stichtingauro.nl.
Alvast bedankt namens de collega’s van taalklas DRV.

Studiedag 10 februari

Op 10 februari heeft het team een studiedag. Op deze studiedag gaan we het

hebben over onze pedagogische visie en na deze dag hebben we allemaal

weer een geldig Kanjertraining diploma. De leerkrachten voor wie de

Kanjertraining nieuw is, hebben eerder dit schooljaar al een aantal

trainingsmomenten gehad.

Dit onderwerp staat in ons jaarplan (zie bijlage).  Elk jaar schrijven we in een

jaarplan de punten waar we specifiek de focus op leggen. Aan het einde van

dit schooljaar zullen we met u ook weer een evaluatie van het jaarplan

delen.

Tot de volgende PEN in februari!
Team OBS de Eendracht


