
 
 
 
 

 
 

 

Beste lezer, 

 

De kerstvakantie staat op het punt van beginnen. De laatste 

chromebooks en pakketten voor thuiswerk zijn opgehaald en de 

school wordt opgeruimd. We blikken achteruit en kijken over de 

vakantie heen het nieuwe jaar in. 2020 was een jaar waarin veel van 

de kinderen, van ouders en van leerkrachten is gevraagd. Er is een 

flink beroep gedaan op het improvisatievermogen, de creativiteit en flexibiliteit van iedereen. 

De eerste weken van 2021 zullen wat dat betreft niet anders zijn. Wij zien het komende jaar met 

vertrouwen tegemoet. Niet alleen omdat het einde van de pandemie in zicht is, ook door de 

door iedereen getoonde betrokkenheid bij ons onderwijs. Wij hebben zin in 2021! Maar eerst 

vakantie. Oh nee, eerst nog deze laatste PEN van 2020.  

 

Teamnieuws 

Juf Annemiek van groepen 5 en 6 is per 1 december vertrokken naar een school in Vinkeveen. 

Wij zijn blij om te kunnen melden dat we een nieuwe juf hebben aangenomen. Zij begint op 1 

maart 2021. Na de vakantie stelt zij zich voor. Tot 1 maart staat juf Marion, samen met juf 

Sharon, full time voor de klas.  

 

Juf Dolinda is in verband met ziekte even niet op school geweest. Gelukkig gaat het goed met 

haar en is zij weer in de running.  

 

Na de kerstvakantie is het bevallingsverlof van juf Kim voorbij en is ook zij weer op school.  

 

Groep 8 

Op 14 december jl. hebben de leerkrachten van groep 8 de adviesgesprekken gevoerd met alle 

leerlingen en hun ouders. Een heel spannend moment natuurlijk! In de vierde week van januari 

2021 maken zij zich op voor het maken van hun laatste cito’s Midden 8 en gaan ze zich 

oriënteren op een toekomstige school. Een heel bijzondere periode in groep 8 breekt aan. Hard 

werken en oefenen richting de Centrale Eindtoets medio april 2021, maar ook de 

voorbereidingen voor een eindmusical worden af en toe al opgepakt. Iets om met elkaar naar 

uit te kijken, en vooral van te genieten! 

 

Ouderbijdrage 

Op 5 november heeft u een e-mail ontvangen betreffende de jaarlijkse ouderbijdrage. Van een 

aantal ouders heeft de OR het bedrag al ontvangen, bedankt daarvoor. Aan de overige ouders 

willen we vragen dit zo spoedig mogelijk in orde te maken.  

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

Oproep schoolbibliotheek 

Onze schoolbibliotheek is hard op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen met het 

uitlenen van boeken. Op donderdagmorgen is onze bibliotheek open voor de leerlingen. De hulp 

hierbij is 1x in de 4 -6 weken nodig op donderdagmorgen van 08.30 tot ca. 09.30 - 10.00 uur. 

- U werkt altijd samen met een andere biebouder.  

- Groep 4 t/m 8 komen langs en vanaf december ook de kinderen van groep 3.  

- In oktober organiseren ze de gezellig boekenmarkt. (behalve in corona-tijd) 

Mocht u het leuk vinden om een keertje mee te draaien, laat dit dan even weten aan juf Cynthia 

via ckuijlenburg@obs-eendracht.nl. Zij neemt dan contact met u op.  

 

Verkeerssituatie rond de school (klaar-overs nodig!) 

De onoverzichtelijke verkeerssituatie rond de school is een 

aanhoudende bron van zorg. Er is met drie scholen op korte 

afstand van elkaar, op verschillende tijdstippen echt sprake van 

spitsuur. Er zijn een paar manieren waarop daar op korte termijn 

iets aan kan worden gedaan. In de eerste plaats verzoeken wij u 

om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets naar school te 

brengen. Komt u toch met de auto, wilt u dan de route via 

Kogger en Nobel nemen en de auto daar parkeren? Verder zijn 

er nog Klaar-overs (verkeersbrigadiers) nodig, die er op drukke 

punten (vooral Dukaton) voor zorgen dat kinderen veilig kunnen 

oversteken. Jurgen Wagenaar, een vader van onze school, is 

graag bereid om hierover informatie te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van OBS de Eendracht wenst u fijne feestdagen  

en een gelukkig en gezond 2021! 
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