
Beste lezer,

Hier typt een trotse directeur. We zijn het schooljaar fijn gestart; we hebben een gedreven team met nieuwe

en frisse ideeën, kinderen kunnen genieten van lessen van vakdocenten en er heerst een goede sfeer in de

school. Helemaal in deze tijd met een enorm lerarentekort, beseffen wij ons hoe goed wij het met elkaar

hebben kunnen regelen voor onze kinderen op de Eendracht. Momenteel is groep 8 op kamp naar Texel en als

we op deze manier doorgaan met het versoepelen van Corona maatregelen, lijkt het er ook op dat excursies dit

jaar weer door kunnen gaan. Al met al dus erg veel zin in dit schooljaar!

Kim

Teamnieuws

Vanaf deze week krijgen de kinderen om de week op

donderdagmiddag les van onze muziekdocent Wilco.

Pauzehap

Om 10 uur hebben alle groepen een ochtendpauze voordat de

kinderen buiten gaan spelen. U geeft als ouders eten en drinken

mee voor dit pauzemoment. We zien graag een gezonde

pauzehap zoals fruit of groente en als drinken het liefst water. Als dit niet mogelijk is, kunt u denken aan

een boterhammetje, een rijstwafel of een plakje ontbijtkoek. Woensdag is in ieder geval fruitdag.

Daarnaast willen we u vragen het eten en drinken zoveel mogelijk in een (herbruikbare) beker en bakje

mee te geven zodat we de hoeveelheid afval kunnen beperken.

Maatregelen omtrent Corona

Het is fijn om te zien dat de ouders van

kinderen uit de groepen 1 t/m 4 de school

weer in komen om hun kind(eren) tot in de

klas te brengen. Een andere versoepeling is

de volgende: Als een kind positief getest is,

hoeft niet meer de hele groep of klas in

quarantaine. Een uitzondering kan gelden

voor kinderen die in nauw contact zijn

geweest in de privésfeer. De leerling die

positief getest is, blijft thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school als hij/zij minimaal 24 klachtenvrij

is en er zeven dagen verstreken zijn na start van de symptomen of het vaststelling van de besmetting.

Omgekeerde oudergesprekken

Vorige week bent u als het goed is allemaal op school geweest voor een omgekeerd oudergesprek met de

leerkracht van uw kind(eren). Sinds vorig jaar plannen we de oudergesprekken via Social Schools en

vinden de gesprekken niet meer plaats op de avonden, maar voornamelijk in de middag. Mocht u

feedback voor ons hebben over het plannen en/of de uitvoering van deze gesprekken, dan horen we dat

graag.



Kinderboekenweek

Volgende week woensdag (6 oktober) start de Kinderboekenweek. Het thema is

dit jaar ‘Worden wat je wil’ en we hebben een heleboel leuke en leerzame

evenementen op de planning staan. We openen het thema op woensdagochtend

om 8:40 uur met een dans door alle kinderen van de school. We zouden het leuk

vinden als alle ouders komen kijken op het schoolplein. Meer informatie over de

Kinderboekenweek zullen we met u delen via Social Schools.

Herhaling: Toestemming foto’s delen

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.
Beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Vanwege de wet
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) moeten wij u toestemming
vragen voor het plaatsen van foto's en video's. We hopen dat u in de afgelopen jaren heeft gezien dat wij
beeldmateriaal gebruiken waar kinderen leuk en netjes op staan.
U kunt in uw profiel van Social Schools aangeven of u toestemming geeft (ga naar: administratie, naam
leerling, toestemmingen). Hoe meer ouders toestemming geven, hoe meer mogelijkheid het voor ons
biedt om beelden van leuke activiteiten met u te delen.

Materiaal thema Politie

De kleuters gaan vanaf 4 oktober werken over het thema Politie. Omdat het thema het beste tot leven
komt met veel materiaal over de politie, zijn de leerkracht op zoek naar politie spullen. Heeft u op zolder
nog iets liggen dat niet meer gebruikt wordt, dan zouden de kleuters daar graag mee spelen en leren.

Tot de volgende PEN in oktober! Team OBS de Eendracht


