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De Eiber in beweging: Kijkmomenten 

Volgende week staat er voor alle groepen de Kijkweek gepland. Dit 

organiseren we die week op de dinsdag, woensdag en donderdag. We willen 

u als ouders graag betrekken bij ons onderwijs en u  laten zien hoe zaken 

werken op school. We kunnen daar van alles over vertellen tijdens de 

informatieavond, maar het zelf zien en wellicht een beetje ondervinden, zegt 

zoveel meer dan er alleen maar iets over horen. We zien u graag! 

Samenwerking      Arcade en Kinderwereld organiseren VIP-momenten 

VIP staat bij de scholen van Onderwijsstichting Arcade voor Very Important 
Peuter. De komende maanden zullen peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar als 
echte VIP worden behandeld. Dit gebeurt in samenwerking met 
Kinderopvangorganisatie Kinderwereld. Te beginnen op de openbare scholen in 
Hardenberg, Dedemsvaart en Balkbrug. 

Elke maand worden peuters en hun ouders uitgenodigd om aan een leuke 
activiteit te deel te nemen bij een school in de buurt. In Hardenberg zijn dat OBS 
De Kern, OBS ’t Spectrum, OBS Baalder en OJS Het Palet. In Dedemsvaart treden 
OBS ’t Kompas en OBS De Eiber als gastschool op en in Balkbrug geldt hetzelfde 
voor ODS Prinses Margriet en OBS Oud-Avereest. ‘De activiteiten zijn 
gevarieerd’, vertelt Dion Veurink namens Kinderwereld. ‘De ene keer gaan we 
bewegen en muziek maken, de andere keer dansen of een sensory bag 
knutselen. Daarnaast kunnen de VIP’s hun ‘Nijntje Beweegdiploma’ halen. 
Natuurlijk wordt er ook voorgelezen door onze pedagogisch medewerkers.’ 
 

Ook is er nog een andere bijkomstigheid. ‘Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de scholen en onze 
organisatie, die inmiddels in de gemeente Hardenberg locaties heeft in Dedemsvaart, Hardenberg en Balkbrug. 
Alles is geheel vrijblijvend en gratis. Dat betekent dat ouders die vooral interesse hebben in een leuke activiteit 
voor hun kind zich gewoon kunnen aanmelden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.’ 
Op de website van Kinderwereld, www.kinderwereld.info, en www.onderwijsstichtingarcade.nl/VIP staan de data 
en tijden van de VIP-uurtjes op de diverse scholen. De eerste start al begin februari. 
In de gemeente Coevorden is ook gestart  met dit nieuwe peuteraanbod. 

 

 

http://www.kinderwereld.info/?fbclid=IwAR1NVPtpKz70e3eZCaZuNZqrvhRNYXQiTrqveVU6m58EcNFHlzkjNUavJbk
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/VIP?fbclid=IwAR0uMjiLMhwLfy9OO4Mr6aL2tKKci7UM2ZM7eh1euoZ5qMRvy9R3ay1hEQg
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Overblijven met Edith              

De vijfde maand overblijven met Edith is afgerond. U ontvangt de factuur voor het overblijven van uw kind(eren)  
in januari binnenkort. Mocht de factuur niet kloppen, dan hoor ik dat graag, hierop onderneem ik actie.  
 
U kunt voor hulp en het maken van een afspraak terecht bij Gaby Haandrikman (locatie-coördinator mailadres: 
ghaandrikman@sg-owsa.nl of directie@obsdeeiber.nl ).  
 
Hoe kunt u  zien of uw kind aangemeld is voor een overblijf-dag?  
U logt in, klikt op de overblijfagenda. Dan ziet u de kalender in beeld. Heeft u uw kind aangemeld, dan verschijnt 
er in de overblijfkalender een gekleurd bolletje voor de naam van uw kind. 

 

Overblijven op school 

Het overblijven op de Eiber verloopt gezellig en dit willen 

we natuurlijk graag zo houden. 

Vandaar dat we u op een paar kleinigheden  willen 

attenderen. De overblijfkrachten zien er op toe dat wat er 

aan boterhammen mee wordt gegeven ook opgegeten 

wordt. Dit is voor  u als ouder, denk ik, belangrijk om te 

weten. 

Een gezonde lunch is erg belangrijk voor de kinderen, hier 

krijgen ze hernieuwde energie van.  

We willen u vragen om hier rekening mee te houden. 

 

 Ook tijdens het overblijven gelden er regels. Deze worden met de leerlingen besproken. Mocht er sprake zijn van 

herhaaldelijk overtreden van deze regels, dan wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. 

 

De belangrijkste afspraken voor de kinderen hebben we hieronder opgesomd:  

- We luisteren naar de overblijfkracht en gaan respectvol met elkaar om. 

- Voor het overblijven wassen we onze handen. 

- We praten rustig met elkaar en schreeuwen niet. 

- Soep  moet je zelf meenemen. Warm water vraag je aan de overblijfkracht en pak je niet  zelf. 

- Eten wordt met respect behandeld, we voeren geen bottle flip uit. 

- We ruimen samen onze spullen op en brengen onze tassen weg. 

- Je mag geen spullen uit de klas meenemen naar buiten. 

- Tijdens het overblijven mag je niet van het plein. (ook niet om een bal op te halen) 

 

Het overblijven is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Na 13.00 uur gaan de hekken open en zijn ook 

de kinderen welkom die niet overblijven. De laatste tijd komen de kinderen vroeger op school .  

We zouden het fijn vinden dat u als ouder hier op toe ziet. 

 

mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Kriebelcontrole 

Na iedere vakantie wordt er een kriebelcontrole uitgevoerd. Het kriebelteam werkt hard om ons kriebelvrij te 
houden. Soms zien we kinderen met prachtig ingevlochten haar, we kunnen dit helaas niet goed controleren door 
naast de vlechten te kijken. We willen u op de hoogte brengen datwe  tijdens een controle dit er waarschijnlijk uit 
halen. Het zou geweldig zijn, als u hier van te voren al rekening mee wilt houden.  
  

Hulp bij het organiseren van de Wandel4daagse 

We  zoeken  hulp bij het organiseren van de wandel4daagse. 
Er komt wel wat bij kijken om dit goed te kunnen regelen. Wat moet er 
dan gebeuren?  
De brieven zijn al in orde gemaakt en worden binnenkort uitgedeeld op 
school. Bij terugkomst moeten deze worden gecontroleerd, de kinderen 
en ouders worden ingedeeld, de medailles worden uitgezocht.  
Er komen 2 vergaderingen vanuit Dedemsvaart loopt waar u heen gaat 
om alle ins en outs te horen. De routes worden bekeken en er worden ranja/koffiepunten aangegeven. En er 
moet op financieel gebied controle worden uitgevoerd. Wie helpt mee? 
 Samen staan we sterk!             U kunt zich aanmelden bij Edith de Jong 
 

Oproep      

Het gebeurt wel eens dat een kind zijn/haar sportkleding is vergeten. Misschien 

heeft u thuis nog een sportbroekje liggen wat u kunt missen?  Zou u dan aan ons 

willen denken, alvast bedankt! 

 

Kanjerregels! 

De komende weken staan de volgende regels centraal in de 

groepen: 

‘we zijn verschillend en dat mag’ 

 

‘Een echte vriend probeert je te stoppen als 

je rare dingen doet’ 

  

 

Project 

 
Vanaf maandag 23 maart start onze projectweek met het thema ‘’De groene wereld’’. Tot en met donderdag 2 
april zullen wij de middagen besteden om verschillende activiteiten binnen dit thema op te pakken.  

Bij het thema denken wij vooral aan de duurzaamheid van materialen. Kunnen materialen een tweede keer of 
door iemand anders opnieuw gebruikt worden? Dus heb je nog boeken, speelgoed of kleding wat niet meer 
gebruikt wordt? Lever dit in op de verzamelplaats in de kikkerpoel.  

Deze spullen zullen verkocht worden tijdens de markt op donderdagavond 2 april.  
Opbrengst wordt gebruikt voor de school. Alle kinderen kunnen komende week ideeën inbrengen in de 
ideeënbus. Uit een van deze ideeën zal het uiteindelijke doel gekozen worden.  
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Schoolfotograaf 

Op donderdag 16 april is het zover! Laten we ervoor zorgen dat iedereen er fantastisch uitziet die dag…  

De schoolfotograaf komt dan op school om de kinderen op de groepsfoto te zetten. 
 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt de informatie voor maandag 20 mei wanneer er individuele foto’s worden gemaakt.  

Ook komt er een groepsfoto. De mogelijkheid is er om met broertjes en zusjes (die niet op onze school 

zitten en nog thuis zijn) op de foto te komen. Hetzelfde geldt voor oudere broers en zussen. 
 

Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten 

hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het karakter van het 

kind kiezen de fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, 

spontaan.  Dit levert pure, natuurlijke foto’s op. 

 

Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten 

u wilt bestellen.  

Tip: Laat de kleuters hun favoriete knuffel meebrengen als ze op de foto gaan, dit geeft veel minder 

stress en dus een grotere kans op een leuke foto.   
 

De complete afhandeling van de schoolfotografie gaat via internet. Dit betekent dat uw kind na het 

maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek 

inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw 
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bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens 

doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij zelf een bestelling 

kunnen plaatsen op de site. 
 

 

Tijdschema donderdag 16 april:  

8.30 uur: 

Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten komen het eerst op de foto. 

U zult begrijpen dat het een hele organisatie is om dit soepel te laten verlopen. 

Iets langer wachten zal erbij horen. Tenslotte willen we allemaal dat de kinderen mooi op de foto 

komen! 

 

Vanaf 9.00 uur: 

Gaan alle broertjes en zusjes die bij ons op school zitten op de foto. 

Als alle kinderen bij ons op school zitten, hoeven de ouders hier niet bij aanwezig te zijn! 

De tijden zijn richttijden!  

 

Het kan zijn dat het maken van de foto’s meer tijd in beslag neemt, dat kunnen wij niet voorkomen.  

We hopen dat u hiervoor begrip heeft! 

 

 

Koningsspelen 

 
  
Wie kan er op vrijdag 17 april helpen met de spelletjes op het schoolplein? 
  
Tijd: 8:30 tot 12:00 
Waar: schoolplein van OBS de Eiber 
  
Namens de organisatie Koningsspelen 
 
Opgave kan via de mail of door langs te gaan bij juf Melissa (msomsen@obsdeeiber.nl) of juf Rozemarijn 
(rbos@obsdeeiber.nl)  
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6ITZ5OfZAhVBDewKHZubCAwQjRwIBg&url=http://bsmeander.net/hulpouders-gezocht-koningsspelen/&psig=AOvVaw3aGw4S_ID2nu2bHLO7mf2q&ust=1520978515757643
mailto:msomsen@obsdeeiber.nl
mailto:rbos@obsdeeiber.nl


o.b.s. De Eiber: een school in beweging! 6 

 

Nieuws vanuit de GGD 

Van de website opvoeden.nl; mediaopvoeding is onderstaande link interessant: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpwkVvYXCpI 
 
Er wordt veel gesproken over het coronavirus. De GGD IJsselland en het RIVM bieden veel informatie. 
Via deze weg wil ik jullie de sites doorgeven, waar de actuele informatie op staat. 
 
Informatie voor scholen en kinderdagverblijven op de website van de GGD IJsselland: 
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-
het-coronavirus/ 
 
Vragen kunnen gesteld worden aan de afdeling Infectieziektebestrijding via 038-4281656 of via het 
contactformulier: 
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-infectieziektebestrijding/ 
 
Veel gestelde vragen over het coronavirus op site van RIVM 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Situatie%20in%20Nederland 
 
 

 

Is uw kind tussen de 3 en 4 jaar? 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar worden, 
binnenkort aan te melden.  
Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede 
prognoses voor de volgende jaren te maken.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, 
vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan 
te melden?  
 
Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek en/of voor 
een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. ( U kunt mailen naar directie@obsdeeiber.nl of 
telefonisch contact opnemen met de school 0523-613419 en vragen naar Gaby Haandrikman)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fpwkVvYXCpI
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-infectieziektebestrijding/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Situatie%20in%20Nederland
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Agenda 

                                              

Maart: 

9-13                                     : de voortgangsgesprekken 

17,18 en 19                        : kijkmomenten in de klas 

23                                        : start van het project “De groene wereld”(schoolbreed) 

25                                        : (VIP) Peuterochtend op de Eiber  

 

April: 

2                                         : Theoretisch verkeersexamen groep 7 

2                                         : Afsluiting van het project met een Markt 17:30 – 19:00 uur 

7                                         : Buitenlesdag 

8                                         : Voetbaltoernooi groep 7 & 8 (reservedatum 15 april) 

9                                         : Paasactiviteiten 

10 t/m 13                         : Paasweekend, de kinderen zijn vrij 

16                                      : Fotograaf 

17                                      : Koningsspelen/ sportdag 

22                                      : (VIP) Peuterochtend op ’t Kompas 

23                                      : MR scholengroep breed 

25 april t/m 10 mei        : Meivakantie 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  16 april 2020 

Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender. 

 

         

 
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 
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Bijlage 1     
 

 

Dedemsvaart, 12 maart 2020 

 
 

Onderwerp: Coronavirus 

 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Dit weekend werd bekend dat een leerling van de Willibrordusschool en een leerling van De Nieuwe Veste uit 

Coevorden besmet zijn met het coronavirus. Beide leerlingen zitten nu in thuisisolatie en komen voorlopig niet 

naar hun scholen. 

 
Betekent dit ook iets voor uw kind? 

In de eerste plaats volgen de Arcadescholen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en proberen we ouders van 

de scholen zo goed mogelijk te informeren.  

Of uw kind in contact is geweest met het virus is wellicht moeilijk te achterhalen. Daarbij hoeft het nog niet te 

betekenen dat het virus ook is overgedragen. 

Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen naar personen die zich op een 

afstand van maximaal 2 meter bevinden van een ziek persoon. 

Mensen die in contact zijn geweest met het coronavirus kunnen tot 14 dagen daarna nog ziek worden (o.a. 

verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38°C, hoesten en/of benauwdheid). Om op tijd te kunnen ontdekken of 

uw kind misschien besmet is, is het belangrijk om de gezondheid van uw kind voor een periode van 14 dagen 

goed in de gaten te houden. 

Op dit moment adviseert de GGD om kinderen met verkoudheidsverschijnselen, die mogelijk in contact zijn 

geweest met een besmet persoon, voorlopig thuis te laten.  

Wie geen klachten heeft, kan naar school. Wel adviseren we de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, 

zoals te vinden op de website van het RIVM en onderaan deze brief. 

 
Wat te doen bij klachten? 

Wanneer uw kind de komende 14 dagen gezondheidsklachten krijgt, is het belangrijk dat uw kind thuisblijft en u 

dit doorgeeft aan GGD IJsselland 038-4281656, afdeling Infectieziektebestrijding. De GGD zal de klachten met u 

doornemen en beoordelen of uw kind getest moet worden op het coronavirus. 

Wordt uw kind ernstig ziek en is hulp nodig van een arts? Bel dan naar de huisarts. Kondig het altijd aan als u naar 

de huisarts of het ziekenhuis gaat. Ga niet zelf naar een ziekenhuis, huisarts of huisartsenpost. 

 
Wat doet de GGD? 

Naar aanleiding van een besmetting voert de GGD een contactonderzoek uit. Daarbij wordt bekeken wanneer 

iemand ziek is geworden en met wie er contact is geweest. Op basis van het contactonderzoek wordt een risico-
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inschatting gemaakt en wordt gekeken of ook andere personen onderzocht moeten worden. Zo’n onderzoek is 

alleen zinvol wanneer er sprake is van symptomen (verkoudheidsklachten, koorts boven 38°C, hoesten, 

kortademigheid). 

 

 
Erover praten met uw kind 

 Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij een ouder die rust 

uitstraalt. Vertel dat enkele leerlingen in Coevorden het coronavirus hebben en dat deze leerlingen nu 

thuisblijven. 

 Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden. 

 Als uw kind vragen stelt waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen. 

 Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat. 

 Leg uit dat mensen van de GGD, die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor zorgen dat het 

virus niet snel verder verspreidt. 

 Kijk samen met uw kind naar het (Jeugd)journaal. Ga in op vragen en antwoorden van uw kind. Praat er 

open en rustig over. 

 
Meer informatie? 

Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van de GGD IJsselland 

(https://www.ggdijsselland.nl/) en de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/) of bekijk de vragen en 

antwoorden van het RIVM. Voor overige vragen, bel dan het landelijk informatienummer over het coronavirus: 

0800-1351 of bel met GGD IJsselland 038-4281428 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). 

 
Maatregelen 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Geen handen schudden 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd 

belangrijk om deze op te volgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van obs De Eiber, 

 

Ilse Ter Horst 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggdijsselland.nl/
https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Bijlage 2         
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Bijlage 3 
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Bijlage 5 

 

 
 

 


