
Beste lezer,

Het was even spannend, maar gelukkig mogen we open blijven. Inmiddels zijn we zo flexibel dat we die extra

maatregelen wel weer aankunnen. Ik klop het overal af, het liefst op onbewerkt hout: we hebben nog geen

groepen in quarantaine en alle leerkrachten zijn in goede gezondheid. Ik duim dat dat zo blijft! Dan kunnen we

met elkaar genieten van deze leuke tijd. De school ziet er zo gezellig uit en ik verheug me op de Sintviering en

het bekijken van alle surprises. Succes nog even als er thuis surprise stress is!

Kim

Teamnieuws

Vanaf januari komt juf Marloes Sol terug van zwangerschapsverlof. Juf Marloes is nieuw op de Eendracht, maar

heeft voor haar zwangerschap gewerkt op een andere AURO school. Zij zal op donderdag en vrijdag in groep 8

staan en juf José gaat dan weer werken op maandag, dinsdag en woensdag.

BELANGRIJK: GEBRUIK SOCIAL SCHOOLS
Inmiddels gebruiken we nu bijna twee jaar de app Social Schools en gaat de meeste communicatie via
deze weg. We zien dat nog niet alle ouders gebruik maken van Social Schools. Ons verzoek is om dit echt
snel te regelen. Beide ouders kunnen een account krijgen en de app gebruiken. Vraag om een
activatielink bij de leerkracht van uw kind of bij juf Cynthia (ckuijlenburg@obs-eendracht.nl).

Voorstellen Jeugdconsulent

Arjan Hoek is jeugdconsulent bij de gemeente. Hij is om de week op maandagochtend op school
aanwezig. U kunt zonder afspraak bij hem binnenlopen. Zo halen we eigenlijk het sociaal loket van de
gemeente naar school. In onderstaande stukje stelt Arjan zich voor:

Hoi allemaal,
Ik zal mijzelf voorstellen: ik ben Arjan Hoek en ik ben 33 jaar.
Ik start per december als de nieuwe jeugdconsulent op de Eendracht.
Mijn aanwezigheid is een samenwerking tussen de gemeente De Ronde Venen en De
Eendracht.
Als jeugdconsulent kan ik jullie informeren over de inzet van jeugdhulpverlening via de
gemeente.
Daarnaast kan ik ook vragen beantwoorden over de opvoeding en de ontwikkeling
van uw kind(eren).



Samen kijken we of ik direct antwoord kan geven op uw vragen, of we meerdere gesprekken inplannen of
dat ik u bijvoorbeeld door verwijs naar andere hulpverleners. Daarbij zal ik meedenken met het team van
school als er vragen zijn.

Spreek mij vooral even aan als u een vraag of opmerking heeft! Dan denk ik graag met u mee. Niets zal
overigens zonder toestemming worden gedeeld.
Ik ben om de week de maandag aanwezig van 8.15 uur tot 10.15 uur.

Junior Techlab
Sinds kort hebben we een Junior Lab voor Techniek en
Wetenschap op school in het oude computerlokaal. Geïnspireerd
door de nieuwe MakerSpace van het VeenLanden College, waar
we onlangs met een deel van het team een kijkje zijn gaan
nemen. Vandaag was de aftrap voor groep 7 & 8. Zij kregen een
les figuurzagen van meester Herman. In dit schooljaar zullen we
het aantal lessen over techniek, wetenschap en programmeren
voor alle groepen gaan uitbreiden in ons Junior Lab.

MR - nieuw lid gezocht voor schooljaar 2022-2023
Volgend schooljaar zal Jurgen de MR verlaten. Daarom zijn we op zoek naar een ouder die Jurgen
vervangt. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om over de grote lijnen van de school te
spreken. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de MR? Aanmelden kan bij José via
juithol@obs-eendracht.nl. Wil je graag een keer meedraaien? Dat kan altijd in overleg met één van de
MR-leden: Ilona, Jurgen, José en Lilian.

Tot de volgende PEN in januari!
Team OBS de Eendracht


