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De Eiber in beweging: wat is het programma 
Samen met de kinderen sluiten we dit uitzonderlijke schooljaar af door een aantal prachtige activiteiten 

organiseren: 

• op dinsdag 23 juni wordt er een gezellige middag gehouden, iedere leerkracht geeft hier zelf invulling aan 
 

• op woensdag 24 juni is er een studiedag, de kinderen zijn vandaag vrij 
 

• op donderdag 25 juni vieren we de meesters- en juffendag, groep 8 is deze 
ochtend extern. De kinderen hoeven geen fruit en drinken voor de kleine 
pauze mee, wel graag een lunchpakket. 
’s middags houden we een waterspektakel, het zou fijn zijn als de kinderen 
een handdoek, waterspulletjes en evt. droge kleding mee krijgen naar 
school. 
 
 

• op vrijdag 26 juni houden we voor de groepen 5 t/m 8 de Eiberrun (ipv de Kotermeerrun) Ouders mogen 
helaas hierbij niet aanwezig zijn. We proberen live op Facebook te gaan mocht dit niet lukken, dan 
plaatsen we een filmpje van de Eiberrun op Facebook. We houden zeker rekening met het warme weer 
en zullen aanpassingen doen. 
de kinderen uit groep 1 en 2 zijn vrij 
 

• op maandag 29 juni komt groep 8 snoep strooien en eten we patat aangeboden door de 
Overblijf, dank jullie wel voor dit prachtige gebaar. De kinderen hoeven geen lunch mee naar 
school te nemen. 

 

• op dinsdag 30 juni bekijken we  de musical ”Torenhoog” opgevoerd door de 
kinderen uit groep 8 
De kinderen uit de groepen 2 t/m 7 maken vandaag ook even kennis met de 
nieuwe leerkracht. 

 

 

• op woensdag 1 juli organiseert groep 8 een vossenjacht voor de kinderen uit groep 3 t/m 7  

 
 

• vrijdag 3 juli sluiten we om 12:00 uur het schooljaar af en begint de zomervakantie  t/m 16 augustus.  
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Nieuwe shirts/ tenues 
We zijn momenteel bezig met de aankoop van nieuwe shirts/tenues voor de 

Eiber. De proefdruk is binnen en we zijn er enorm trots op en willen u het 

resultaat niet ontnemen. 

De kinderen kunnen volgend seizoen hiervan gebruik maken tijdens 

sporttoernooien en wandelvierdaagse. 

Juf Martje 

Juf Martje ligt momenteel nog in het ziekenhuis.  

Mocht u of uw kind een kaartje, een gemaakte tekening, kleinigheid of brief willen sturen.  

Dan vinden we het fijn als dat op school binnenkomt. Wij zorgen ervoor dat juf Martje het voor de 

zomervakantie begint ontvangt. 

Voortgangsgesprekken, rapport en/of portfolio  
Het is een tijd waarin we de kinderen weinig hebben gezien. We hebben ervaren dat de 

meeste kinderen goed konden omgaan  met de online aangeboden lessen. Momenteel 

het 50% aanbod van onderwijs op school. We merken dat de kinderen genieten van het 

onderlinge contact. Op 8 juni wordt dit doorgetrokken naar de volledige klas in één 

ruimte. Wel met inachtneming van de huidige maatregelen. De CITO afnames zijn 

verschoven naar september 2020.  

 

We kiezen er als team voor om een aangepast rapport mee te geven en gesprekken  op verzoek van de leerkracht 

of u als ouder op afspraak te voeren. U kunt dit bij de leerkracht aangeven, verdere informatie verloopt via hun.  

Groepenverdeling 2020-2021 
 Groep 1 en 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 en 

6a 

Groep 6b  en 

7 

Groep 8 

Maandag Juf Corry 

Dijkstra 

Juf Melissa 

Somsen 

Juf Martje 

Zandstra 

Juf Hedwig 

Groenewold 

Meester Gijs 

Zuidema 

Juf Sandra 

Geraets 

Dinsdag Juf Corry 

Dijkstra 

Juf Melissa 

Somsen 

Juf Martje 

Zandstra 

Juf Hedwig 

Groenwold 

Meester Gijs 

Zuidema 

Juf Sandra 

Geraets 

Woensdag Juf Corry 

Dijkstra 

Juf Melissa 

Somsen 

Juf Martje 

Zandstra 

Juf Hedwig 

Groenewold 

Meester 

Frans vd 

Zwaag 

Juf Sandra 

Geraets 

Donderdag Juf Corry 

Dijkstra 

Juf Melissa 

Somsen 

Juf Martje 

Zandstra 

Juf Heike 

Hanse 

Meester Gijs 

Zuidema 

Meester 

Frans vd 

Zwaag 

Vrijdag Om de week: 

Meester Frans 

vd Zwaag of 

 Juf Corry  

Juf Melissa 

Somsen 

Om de week: 

Meester Frans 

vd Zwaag of Juf 

Martje Zandstra 

Juf Heike 

Hanse 

Meester Gijs 

Zuidema 

Juf Sandra 

Geraets 

De leerkrachten uit de groepen 4, 5, 6  vertellen donderdag hoe de groepencombinaties groep 5/6a en groep 

6b/7 eruit komen te zien. U als ouder van een kind uit de huidige groep 5 ontvangt hierover een mail. 
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Even voorstellen  
Hallo allemaal, 

 

Wat was ik blij om te horen dat ik bij jullie op school mag komen werken! 

Na de zomervakantie start ik samen met juf Hedwig in groep 5/6 en ik heb 

er echt heel veel zin in. 

Voordat ik verder ga zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Heike Hanse, 36 

jaar oud en woon samen met mijn gezin in Lemelerveld. Ik ben een trotse 

mama van twee zoontjes van 5 en 1 jaar oud.  

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, lees ik een boek of ga er op uit om te 

wandelen, winkelen of iets anders leuks te doen. 

Ik werk alweer bijna 13 jaar met veel enthousiasme als leerkracht en het 

mooie is dat ik toen ben begonnen op De Eiber. 

De afgelopen 10 jaar heb ik met heel veel plezier op de Prinses Margrietschool in Balkbrug gewerkt.  

Ik hoop jullie snel te ontmoeten, maar gaan jullie maar eerst lekker genieten van die welverdiende vakantie! 

 

Vakantierooster en studiedagen 

 
 

maandag 1 maart Studiedag Zorg; de kinderen zijn vandaag vrij 

woensdag 23 juni Studiedag overdracht; de kinderen zijn vandaag vrij 
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Taal -en leesontwikkeling 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen een leesboek van school mee om in de zomervakantie thuis in te lezen. 

 

Met de zomervakantie voor de deur hebben we vanuit de bibliotheek een aantal tips voor Zomerlezen oftewel 
Vakantielezen om door te geven.  
Lezen in de zomervakantie is super-goed voor álle kinderen! Het is leuk & nuttig, want als je leest voorkom je een 
leesdip. Bij een leesdip groei je niet in je leesontwikkeling of ga je zelfs achteruit.  
Kinderen die in de vakantie blijven lezen, gaan vaak vooruit in leesniveau! 
 
De Bibliotheek: 'gewone' boeken, e-books of luisterboeken te leen. 
Kinderen kunnen tijdens de vakantie terecht in de bibliotheek. Voor de actuele openingstijden is het goed om de 
website te raadplegen, want niet alle bibliotheken blijven open en de openingstijden zijn nog aangepast ivm de 
corona-maatregelen. www.bibliotheekhardenberg.nl  
Voor (peuters en) kleuters is in corona-tijd de Digitale Voorleestas gemaakt, maar de digitale prentenboeken met 
liedjes en spelletjes zijn ook leuk voor in de vakantie:  https://www.bibliotheekhardenberg.nl/ontdek-de-
bieb/detail/805-digitale-voorleestas   

Misschien hebben de leerlingen ook de online-bibliotheek ontdekt. Zie 
www.jeugdbibliotheek.nl voor tips voor online en 'gewone' boeken. 
Per thema worden lees- en informatieboeken genoemd, zodat je thuis al kunt 
kiezen wat je graag wilt lezen.  
Goed om te weten: een bibliotheekpas voor kinderen (tot 16 jaar) is gratis! 
Per 1 juli opent ook de Vakantiebieb, een app met e-books en luisterboeken. Daar 
kun je gratis gebruik van maken, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. 
www.vakantiebieb.nl  
 

 

Samenwerking    

Arcade en Kinderwereld organiseren VIP-momenten 

Deze VIP momenten zijn tijdelijk gestopt. Zodra het mogelijk is om deze momenten te herstarten, 
wordt dit met u gecommuniceerd. 
 

Overblijven met Edith              

Momenteel kunt u uw kind niet aanmelden bij de website 
overblijven met Edith. Dit komt doordat we binnen Arcade 
ervoor kiezen om zo min mogelijk derden in de school te laten 
komen. Hier vallen de overblijfkrachten ook onder. Momenteel 

maken we gebruik van het continu-rooster en gaan de kinderen op de hele dagen van 8:30 uur – 14:30 uur naar 
school. Hoe dit na de zomervakantie verloopt, kunnen we nog niet zeggen. We zullen in ieder geval tijdig met u 
contact opnemen. 
 
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. 
 
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 ).  
 

 

http://www.bibliotheekhardenberg.nl/
https://www.bibliotheekhardenberg.nl/ontdek-de-bieb/detail/805-digitale-voorleestas
https://www.bibliotheekhardenberg.nl/ontdek-de-bieb/detail/805-digitale-voorleestas
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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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’ 

  

Schoolfotograaf 
Foto Koch was ingepland op donderdag 16 april 2020. Dit bezoek kon door COVID-19 niet doorgaan.  

 

 

 

 

 

De schoolfotograaf komt in het nieuwe schooljaar op 20 augustus onze school bezoeken. 

Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief van juli. 
 

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)  
 
 
 
 
 

mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Eikenprocessierups 
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Kalender 
We zijn druk bezig met de laatste hand aan de planning voor volgend schooljaar. Volgende week ontvangt u een 

mail met de activiteiten en belangrijke data tot aan de herfstvakantie. 

 

         

 
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


