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Samen in beweging: 

Dansen voor Sint en de Pieten. We hebben een geweldige dag beleefd! 

            
 
 
De leerkrachten hebben allemaal ervaring opgedaan door een kindgesprek te 
houden en deze te bespreken met de beeldcoach. Ik hoor enthousiaste 
geluiden, dit is een prachtige manier om de relatie met je leerlingen in beweging 
te houden, door te verbinden. Ondertussen heeft cursusmiddag 2 op 10 
december plaatsgevonden en ligt dag 3 in het vizier. En intussen een moment 
om door te oefenen op een o zo belangrijk item in ons onderwijs. 
 

Kerstviering 

De voorbereidingen voor de Kerst zijn in volle gang. 
Ik hoorde van de ouderraad dat tijdens het kerstdiner  op 
donderdag 19 december ouders, opa’s en oma’s in de kikkerpoel 
allerlei lekkernijen tegen een kleine vergoeding kunnen proeven… 
een prachtig initiatief!  
U komt toch ook? 
 
Ter herinnering: 
Donderdag  19 december vieren we Kerst op school. De kinderen 
gaan die  middag naar school en zijn de vrijdagmiddag (20 
december) hiervoor vrij. 
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Kerstbakjes maken 

   
Op woensdag 18 december gaan wij met de groepen 3 t/m 8 weer kerstbakjes maken. Hiervoor willen 
we vragen of de kinderen op dinsdag 17 december allemaal een kerstbakje willen meenemen. Deze 
moet gevuld zijn met oase. Graag nat maken, zodat de takken goed kunnen blijven zitten. Daarnaast 
willen we vragen of de kinderen kunnen zorgen voor versiering, een kaars, een snoeischaar en wat 
groen.  

Overblijven met Edith  

De tweede maand overblijven met Edith is afgerond. U ontvangt de factuur voor het overblijven van uw 
kind(eren)  in november deze week. Mocht de factuur niet kloppen, dan hoor ik dat graag, hierop onderneem ik 
actie. De afronding volgt rond 20 december.  
 
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 overblijfdag?  
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. 

 

Babynieuws: een roze wolk hangt boven de Eiber 

We zijn enorm verheugd dat beide collega’s inmiddels bevallen zijn van een dochter. En willen u een foto niet 

ontzeggen. Gefeliciteerd!, Rozemarijn en Hedwig. (en jullie mannen en kind natuurlijk) 

We wensen jullie beide veel geluk, gezondheid en liefde toe.  

   

Op 18 november is Astrid, dochter van juf Rozemarijn         Op 5 december is Elin, dochter van juf Hedwig 

geboren.                                                                                         geboren. 

 

mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
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Veilig op het schoolplein 

In de MR vergadering is het punt honden op het schoolplein besproken. 

We kiezen ervoor om, net als veel andere scholen, geen honden meer toe te laten op 

het plein. 

Argumenten hiervoor zijn: 

- er kinderen zijn, die bang zijn voor een hond 

- sommige honden reageren in hun enthousiasme en springen tegen een kind op 

- sommige kinderen zijn allergisch 

 

Bedankt voor uw begrip.  

U ontvangt hierover nog informatie. 

 

Hulp gevraagd: 

De werkgroep Afscheid groep 8 zoekt nog enthousiaste vaders of moeders, die zouden willen helpen. 

Hierbij kunt u denken aan: op de avond van de musical hulp bieden, het afscheid helpen organiseren. 

Denkt u: “Dat is wat voor mij!” Dan kunt u zich opgeven bij leden van de ouderraad of via het mailadres 

directie@obsdeeiber.nl 

 

Kanjerregels! 

De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 

Ik geef een ander een compliment. 

 

We zorgen er samen voor dat de kapstokken en gangen netjes blijven. 

 

 

Kerstvakantie en Nieuwjaarsviering 

We hebben vakantie van vrijdag 20 december 2019 vanaf 12:00 uur tot en met zondag 5 januari 2020. 

Zien we u ook op maandag 6 januari van 8:30 tot uiterlijk 9:00 uur op de Nieuwjaarsviering? 

Gezellig bijpraten  met elkaar  onder het genot van een kopje koffie/thee  met iets lekkers erbij. 
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Tweedaagse staking 

De  aangekondigde staking van 30 januari en 31 januari wordt nog steeds gesteund door de bonden. 

Wel ligt  er een Cao- akkoord, maar er is nog steeds structureel geld nodig.  

Als team gaan we hierover in beraad en in de nieuwsbrief van 16 januari hoort u welke beslissing er is genomen.. 

 

EU Schoolfruit 

Welk fruit hebben we tot nu toe geproefd?  
Appel, wortel, peer, mandarijn, sinaasappel, pomelo, komkommer, kaki en ananas. 
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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)  
 

Agenda 

                                              

December: 

18                                           :Kerstbakjes  maken 

19                                           : Kerstviering: de kind ren gaan ’s middags naar school 

20                                           : De kerstvakantie begint om 12: 00 uur 

 

Januari: 

6                                             : Nieuwjaarsviering met ouders en kinderen (van 8:30 – 9:00 uur) 

8                                             : Kriebelcontrole 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 januari  2020 

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

 

 
Namens het hele team wens ik u een fijne  week! 

 

mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Betreft: Uitnodiging voor deelname aan NK Schoolteams 

 

Beste leraren, leraressen, docenten en leerlingen,  

Het Nederlands Kampioenschap ski & snowboard voor schoolteams komt er weer aan. Graag nodigen wij jou uit 

om hieraan deel te nemen met je schoolgenoten. 

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) organiseert voor de 36
e
 keer de NK Schoolteams, in samenwerking met 

verschillende skiclubs. Door middel van het organiseren van de NK Schoolteams hopen we zo veel mogelijk 

sportieve jeugd enthousiast te maken om het skiën of snowboarden wekelijks te beoefenen. Uiteraard is dit een 

mooie gelegenheid om te ervaren hoe gaaf het is om zo snel mogelijk de berg af te knallen, misschien schuilen er 

onder deelnemende jeugd ook wel talent om olympisch niveau mee te halen. 

Stel dus een team samen met jouw schoolgenoten om mee te strijden om de titel Nederlands Kampioen skiën of 

snowboarden voor Schoolteams! 

Op 25 januari 2020 zal Skivereniging Drenthe in Wezuperbrug een voorronde organiseren voor scholen in Noord 

Nederland. De deadline voor inschrijving zal zijn op 10 januari 2020 en de kosten voor deelname bedragen €15,-. 

Zoals ook in voorgaande jaren biedt Skivereniging Drenthe twee keer de mogelijkheid om  ter voorbereiding op de 
wedstrijd te oefenen en aan de baan te wennen. De ervaring leert dat skiën/snowboarden op een borstelbaan 
enige gewenning vraagt, dus deelname is sterk aan te bevelen. Deze mogelijkheden zijn op zaterdag 11 en 
zaterdag 18 januari 2020 tussen 18.00 uur en 20.00 uur. De kosten zijn € 7,50 per keer per persoon. Het 
basisonderwijs is van 18.00 tot 19.00 uur, het voortgezet onderwijs van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Na het succes van vorig jaar bieden we ook dit jaar de mogelijkheid voor scholen om ook gerichte slalom training 
te volgen. Deze zullen plaats vinden op vrijdag 10, 17 en 24 januari van 17.00 tot 18.00.Totaalkosten voor deze 
trainingen zijn €35,- per persoon voor 3 trainingen. Alle prijzen zijn inclusief gebruik materiaal.  
 
Zowel tijdens de wedstrijd als tijdens voorbereiding en training is het dragen van een helm voor alle deelnemers 
verplicht, evenals het dragen van handschoenen. 
 nOm de veiligheid tijdens de wedstrijd te garanderen behouden wij ons het recht toe deelnemers uit te sluiten van 
deelname als wij vinden dat de veiligheid in het geding komt. 
 
Hoe in te schrijven? 

Inschrijven kan middels het inschrijfformulier in de bijlage. Vul deze volledig in met de juiste gegevens van je hele 

team en stuur deze op naar de activiteiten@skidrenthe.nl. 

Hoe werkt het? 

Elke school mag meerdere teams inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. Binnen 

elk team mag maximaal 1 wedstrijdlicentiehouder van de NSkiV meedoen. Ook kan je schoolgenoten mee laten 

doen in een team zonder licentiehouder. Hoe meer teams van jouw school mee doen, hoe meer kans je hebt op 

een plek in de landelijke finale.  

Voor de teams zijn er 4 categorieën waarvoor gestreden wordt, de categorie basisonderwijs en de categorie 

voortgezet onderwijs onderverdeeld in ski en snowboard. Ook is er tijdens de voorrondes een individuele dagprijs 

te verdienen voor de snelste skiërs en snowboarders. De persoonlijk beste tijden van de deelnemers tellen 

namelijk mee voor het individuele dagklassement. De drie snelste deelnemers per categorie ontvangen een prijs. 

Voor het exacte regelement kan je het wedstrijdreglement raadplegen. 

De beste teams kwalificeren zich uiteindelijk voor de finale, minimaal zijn dat de beste 3 teams per categorie per 

locatie. Deze teams worden door de Nederlandse Ski Vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan de finale 

welke plaats vindt op zaterdag 4 april 2020 in SnowWorld Zoetermeer. 

Aandacht creëren op school! 

Om op school aandacht te krijgen voor het samenstellen van een of meerdere teams is het natuurlijk gaaf om een 

presentatie of spreekbeurt te houden over wedstrijdskiën in Nederland. Om je hele school te laten weten dat dit 

toffe evenement eraan komt kan je posters en flyers krijgen om deze te verspreiden in school. Je kan dit materiaal 

aanvragen door een mail te sturen naar: activiteiten@skidrenthe.nl.  

Meer informatie kan je vinden op: http://www.skidrenthe.nl/nk-schoolteams-2020 en voor algemene informatie  

www.wintersport.nl/vereniging/nk-schoolteams 

We hopen jou en je teamgenoten op 25 januari te zien op de skibaan in Wezuperbrug. 

 

Sportieve groeten, 

Nederlandse Ski Vereniging 

Ski Vereniging Drenthe 

mailto:activiteiten@skidrenthe.nl
mailto:activiteiten@skidrenthe.nl
http://www.skidrenthe.nl/nk-schoolteams-2020
http://www.wintersport.nl/vereniging/nk-schoolteams


o.b.s. De Eiber: een school in beweging! 9 

 

Bijlage 3 

 

 

 



o.b.s. De Eiber: een school in beweging! 10 

 

 

 



o.b.s. De Eiber: een school in beweging! 11 

 

Bijlage 4 

  

Beste kinderen en ouders, 

Op zaterdag 14 december is er weer “Kerst an de Voart” en daarbij ook “Iedereen 

Zingt” met een prachtige Grande Finale om 19.00 uur in de Van Dedemtuin achter de 

Van Dedemkerk  in Dedemsvaart.  

Net als voorgaande jaren zullen voorafgaand aan de show weer lichttochten door 

Dedemsvaart gaan. Deze vertrekken dit jaar om 18.00 uur vanaf twee punten, namelijk 

de St. Vitus en Sportpark de Boekweit.  

Wat zou het geweldig mooi zijn als we veel mensen en kinderen met lichtjes mogen 

ontmoeten en samen in een mooie optocht door Dedemsvaart richting de van 

Dedemtuin  lopen! 

Om 18.15 uur gaan we, samen met Jubal, kerstliederen zingen bij de Wensboom op de 

markt.  

Ook hier kun je aansluiten met je lichtje/lampion. Vooral voor wat kleinere kinderen is dit 

een hele mooie plek om aan te sluiten in de tocht om vervolgens mee te lopen richting 

van Dedemtuin.  

Dus kleed je zaterdag 14 december lekker warm aan en kom met papa, mama, opa, 

oma en al je vriendjes en vriendinnetjes naar de St. Vitus, Sportpark de Boekweit of naar 

de Wensboom op de markt. En neem lekker veel lampjes mee. Leuk😊  

Voel je van harte welkom, zaterdag 14 december om 18.00 uur bij de lichttochten en 

natuurlijk ook om 19.00 uur bij de Grande Finale! Graag tot dan! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


