
Beste lezer,

Het is zo fijn om te zien dat de school langzaamaan weer begint te lijken op de school die we kennen van vóór

het Corona-tijdperk. Kunstenaars en artiesten mogen weer in de school komen, er wordt weer gezongen en

kinderen spelen weer samen buiten. Als jullie als ouders na de zomervakantie in de klassen kunnen komen

(waar we ontzettend veel zin in hebben), is het bijna als vanouds. Alleen een beetje beter dan een jaar geleden

want we hebben dit jaar weer veel mooie stappen gezet!

Kim

Teamnieuws

Meester Arjan heeft besloten een andere uitdaging aan te gaan. Hij gaat volgend schooljaar niet meer voor de

klas staan, maar een eigen RT praktijk oprichten. Dit betekent voor ons dat meester Arjan helaas de Eendracht

gaat verlaten.

We zijn blij te kunnen zeggen dat we drie goede leerkrachten aan hebben genomen voor het nieuwe

schooljaar: Jessica, Naomi en Jamie. Zij zullen zich in de laatste PEN van dit schooljaar aan u voorstellen. Met

deze nieuwe collega’s komen we uit op de volgende formatie voor schooljaar 2021-2022:

groep 1/2 - juf Lilian & juf Naomi

groep 3/4 - juf Stefanie & juf Michelle

groep 5/6 - juf Jessica & juf Dolinda

groep 7 - juf Marloes & juf Jamie

groep 8 - juf José & juf Jamie

Intern begeleider - juf Dolinda

Onderwijsassistent - juf Cynthia

Rapport 2 en facultatieve oudergesprekken

Op donderdag 1 juli krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun rapport mee naar huis. In de week van 5 juli

staan de oudergesprekken op de planning. We verwachten dat alle ouders van kinderen in groep 1 en groep 7

op gesprek komen en voor de andere groepen is het facultatief. Deze gesprekken zijn dus niet verplicht en u

kunt zelf bepalen of u zich wilt inschrijven via Social Schools of niet als u geen behoefte heeft aan een gesprek.

De inschrijving in Social Schools zal open gezet worden op 1 juli.

Studiemiddag 30 juni

Op woensdagmiddag 30 juni hebben we met het team een studiemoment. Op deze middag gaan wij met

elkaar de Cito-toetsen weer evalueren en maken we nieuwe groepsplannen. Elke leerkracht zal met Dolinda,

onze intern begeleider, de groep doorspreken en ook wordt de zogeheten warme overdracht naar de

leerkracht van volgend schooljaar gehouden. Een ander onderwerp op deze middag is het jaarplan. We

evalueren het huidige jaarplan en stellen een nieuwe op voor volgend schooljaar. Omdat we het belangrijk

vinden om met u te delen welke stappen we met elkaar hebben gezet in het afgelopen jaar zal ik in een korte

video het jaarplan met u delen. Deze video hoop ik via Social Schools te kunnen versturen op woensdag 7 juli.



NPO (corona) - gelden

Onlangs hebben leerkrachten, leerlingen en ouders een enquête ingevuld over de mogelijke achterstanden die

zijn ontstaan tijdens de Corona-periode. Er zijn op drie vlakken conclusies getrokken:

- Op cognitief vlak is er geen behoefte aan extra ondersteuning buiten schooltijd. Op gebied van

(begrijpend) lezen ziet een aantal ouders een stagnatie in de ontwikkeling van hun kind.

- Op cultureel vlak is er behoefte aan meer beweging, dans en muziek of drama.

- Op persoonlijk vlak wordt door ouders aangegeven dat er meer gewerkt kan worden aan het zelfbeeld

van kinderen en de manier waarop er wordt omgegaan met conflictsituaties. Kinderen zelf geven aan

te willen leren beter samen te kunnen werken.

Aan de hand van deze uitslag zijn we met de collega’s gaan brainstormen over de besteding van de gelden die

we krijgen van de overheid.

MR bedankt!

Soms zetten we mensen even wat extra in het zonnetje in deze nieuwsbrief. Deze week is het de beurt aan de

oudergeleding van de MR. Jurgen en Ilona hebben in het afgelopen schooljaar weer op zo’n fijne wijze met ons

mee gedacht. Zij helpen ons ook de school elke dag weer een beetje beter te maken. Bedankt daarvoor!

Activiteiten in de maand juni

Groep 1/2 sloot het thema restaurant af met een heus

buitenrestaurant voor de ouders. De kinderen waren de obers. Zij

brachten de menukaart, namen de bestellingen op en serveerden

vervolgens de drankjes en zelfgemaakte ‘pizza’s’. Ontzettend leuk

om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren. Zeker voor

herhaling vatbaar, zo’n afsluiting van een thema.

In groep 1/2 en in groep 3/4 kwam

Boswachter Beer op bezoek. Boswachter Beer heeft de kinderen onder muzikale

begeleiding uit de groep gehaald en buiten mochten ze gaan genieten van een

voorstelling. Boswachter Beer vertelde en zong over de dieren in het bos, kinderen

mochten meespelen en alle spulletjes bekijken die Boswachter Beer had meegenomen.

Groep 5/6 kreeg bezoek van de geluidenjager. Een kunstenaar die zijn zelfgemaakte

instrumenten mee naar school had meegenomen. Hij had zelfs instrumenten

ontwikkeld waarmee ze hun eigen ‘sound’ op konden nemen. Erg indrukwekkend,

leerzaam en vooral ook erg leuk.

Het warme weer van deze week schreeuwde om een middag waterpret en dat was gisteren dan ook een groot

succes. Lekker rennen, elkaar nat spuiten of in de droge zone blijven. Vervolgens onder het genot van een

waterijsje in de zon weer opdrogen.

Tot de volgende en laatste PEN in juli.

Team OBS de Eendracht


