
Beste lezer,

Deze maand is voorbij gevlogen (of kunnen we beter zeggen voorbij gewaaid? ;)). We

zaten even met een uitdaging toen 9 collega’s op hetzelfde moment positief getest

waren op Corona en in quarantaine moesten, maar al snel daarna volgden fijne

versoepelingen van de maatregelen. In de vakantie worden moestuinbakken geplaatst,

zodat de groepen 3 en 4 in het voorjaar hun eigen groenten en fruit kunnen kweken.

Laat het lekkere voorjaarszonnetje dus maar komen. Voor nu een fijne voorjaarsvakantie

gewenst!

Kim

Teamnieuws

Wegens gezondheidsredenen is Juf Dolinda, onze intern begeleider, een tijd afwezig. Mails komen wel bij haar

binnen en zullen naar de persoon gestuurd worden die het op kan pakken.

Corona maatregelen na de vakantie
Vanaf 25 februari gelden er verdere versoepelingen, namelijk dat de verplichte 1,5 meter afstand vervalt
en het dragen van een mondkapje in de school is dan ook niet meer nodig. Wel blijft het advies om elkaar
ruimte te geven. 1,5 meter blijft een veilig afstand. Ook blijven de basis adviezen gelden:

- was vaak en goed uw handen
- blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al

gevaccineerd bent. Ga na een positieve test in isolatie.
- zorg voor voldoende frisse lucht.

Wat betreft het brengen in de ochtend en/of middag geldt de oorspronkelijke afspraak weer:
- kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen door hun ouders/verzorgers tot in de groep gebracht

worden.
- kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen in de week na de vakantie door hun ouders/verzorgers

tot in de groep gebracht worden.
Bij de ingang van de onderbouw staat een doos waaruit u zelftesten mag
pakken. Graag niet meer pakken dan nodig, zodat er voor iedereen genoeg is.

Talentenochtenden

Eindelijk kon deze maand onze eerste talentenochtend (in de kalender heet het nog

cultuurochtend) doorgaan. Het was ontzettend leuk. Kinderen konden in kleine

groepjes workshops volgen zoals macramé, timmeren, slopen, schilderen, koken en

nog veel meer. Dit werd mede mogelijk gemaakt door

ouders en oma’s die een workshop hebben gegeven.

Hoe meer hulp, hoe meer workshops we de kinderen

kunnen bieden. Qua ‘talent’ kun je alle kanten op.

Hier nog een paar ideeën: stop-motion maken, schaken, fotografie,

handletteren, dammen, dansen, yoga, bloemschikken. De volgende

talentenochtend is op woensdag 23 maart van 11:30 uur tot 12:30 uur.

Opgeven kan door te mailen naar svandermeer@obs-eendracht.nl.



Bericht van de MR

Wij willen ons (opnieuw) even voorstellen. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier personen,

waarvan twee ouders en twee leerkrachten. De oudervertegenwoordiging bestaat uit Jurgen Wagenaar

(ouder van Jimmi uit groep 8) en Ilona Verheul (ouder van Tobias en Jasper uit groep 5/6). Jurgen verlaat

de MR na dit schooljaar. De leerkrachten zijn José Uithol (groep 8) en Lilian van den Berg (groep 1/2). Het

doel van de MR is om zich in te spannen om de school te ondersteunen bij het dagelijks streven naar

kwaliteit en borging van uitstekend onderwijs. Hiervoor komen wij ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

De afgelopen periode konden ouders niet veel op school komen en hebben we elkaar daardoor niet of

nauwelijks kunnen spreken. Met name ouders van de bovenbouw staan niet meer op het schoolplein,

vandaar dit bericht. Mochten jullie vragen of ideeën hebben, zijn wij uiteraard bereikbaar: Jurgen:

06-46414715 en Ilona: 06-22052153.

Op dit moment zijn wij als MR bezig met het onderzoeken of wij een continurooster willen instellen. Dit

wordt opgepakt in samenspraak met Kim Prummel, directeur van De Eendracht.

Een continurooster kan op verschillende manieren, wij inventariseren momenteel welke mogelijkheden

er zijn. Er wordt vooral gekeken welke manier het beste past bij De Eendracht. Mochten er ouders zijn die

mee willen denken, horen wij het graag.

Stembureau

Op woensdag 16 maart kan er op de Eendracht gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De school ziet er gezellig uit omdat we bezig zijn geweest met het schoolbrede thema Kunst. We hebben een

kleurrijk groepswerk gemaakt en alle groepen hebben geleerd over een kunstenaar.

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?



Van korfbalvereniging Atlantis

Het was de tweede keer dat we ons kersttoernooi hebben moeten annuleren vanwege de regels rondom
de corona pandemie. We duimen met zijn allen dat we in de volgende kerstvakantie wel weer het
beroemde scholenkorfbaltoernooi kunnen organiseren. Maar we laten dit jaar echt niet zomaar voorbij
gaan! We gaan nu op ons eigen sportveld aan de Hoofdweg in Mijdrecht een lenteactiviteit organiseren.

Geef je op en doe gezellig mee! Het programma voor die dag is als volgt :
12:30 – 13:30 uur Groep 1 en 2
13:45 – 15:15 uur Groep 3, 4 en 5
15.30 – 17:00 uur Groep 6, 7 en 8
De kind(eren) graag in sportkleding laten komen. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Wij willen natuurlijk van te voren een planning maken, vandaar dat inschrijving noodzakelijk is.
Graag opgeven voor zaterdag 19 maart a.s. via:     lentespelen@kvatlantis.nl
Onder vermelding van voornaam en achternaam, school en groep. Ook kunnen op dit emailadres
eventuele vragen (of opmerkingen) worden gesteld.
Wij hebben er zin in! Jullie ook? Tot ziens bij korfbalvereniging Atlantis aan de Hoofdweg in Mijdrecht

Tot de volgende PEN in maart!
Team OBS de Eendracht


