
De Eiber in beweging                                                                        1 

 

 

 

  Nieuwsbrief 9 schooljaar 2020-2021                                                                                                             

April 

Impressie Koningsspelen 

  

   

Overblijven op de Eiber 

Op dit moment is het niet mogelijk om uw kind in te plannen in 
verband met het continurooster. 
Zodra we overgaan op het normale rooster, geldt de 
onderstaande informatie.  
 
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 ).  

mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Tevredenheidsonderzoek 
Als het goed is heeft u een mail ontvangen om te kunnen reageren op het 

tevredenheidsonderzoek voor de Prinses Margriet. We proberen met de 

input te kijken waar we veranderingen aanbrengen en wat er kan worden 

behouden. De respons vanuit u als ouders staat op dit moment op 33%.  

U kunt de enquête nog invullen.  

 

Zelftesten personeel 
Vanaf de tweede helft van april kan het personeel op alle scholen van het 
basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zichzelf 
preventief testen op het coronavirus. Dit geldt ook voor het personeel 
van de kinderopvang, als de opvang in hetzelfde gebouw als de school zit. 
Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het 
coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis 
bij zichzelf uitvoeren. Het gebruik van de test is altijd vrijwillig.  

 

 

Actie Snerttijd 
 We hebben samen met heel veel andere organisaties de actie Snerttijd van de 
Ronde tafel 79 Noord Salland uit Hardenberg gesteund om de eenzaamheid van 
ouderen tegen te gaan en opgeroepen om snert te kopen, waarvan €2,50 per 
liter snert naar onze school terugkwam. Onze opbrengst is in totaal  €7,50  

 

Peuterspeelzaal en BSO in Dedemsvaart 
In Dedemsvaart zijn meerdere kinderopvangorganisaties. Eén ervan is Kinderwereld. Onze 

scholengroep werkt hier nauw mee samen. Kinderwereld is in Dedemsvaart gevestigd in het 

gebouw van ’t Kompas aan de Tjalk 2. 

De buitenschoolse opvang is elke dag geopend. De peuterspeelzaal is geopend op maandag- 

t/m donderdagochtend.  

 

Rondleiding/inschrijven.  
Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?   

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via  onze website: www.kinderwereld.info  

of specifiek voor ‘t Kompas: https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart. 

 

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
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Kanjerregels van de maand! 
De komende weken staan de volgende regels centraal 

in de groepen: 

‘We vertrouwen elkaar’ 

 

‘als we het grapje allemaal leuk vinden, 

dan doe je als de wit-rode pet en wordt 

er niemand uitgelachen’  

 

Bedankt 
We merken dat de inzet van ouders, leerkrachten en kinderen om met elkaar te genieten van de school, 
het onderwijs en de samenwerking enorm is. We willen iedereen daar voor bedanken en wensen dat we 
nu even lekker kunnen genieten van de meivakantie. 

 

 
 

Oproep  
 

Heeft u leuke kleurtjes wol of garen, prachtige restjes stof, oude lakens of 
leer…. En ligt het u in de weg?  
Dan zouden we het fijn vinden om dit te krijgen.  Mocht u zelf twijfelen of 
andere materialen nuttig kunnen zijn voor op school, dan kunt u dit overleggen 
met de leerkracht of locatiecoördinator. 
 

 

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?  
 
Graag maken we een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding door de 
school, zodat u een verantwoorde schoolkeuze kunt maken.  U kunt mailen naar 
directie@obsdeeiber.nl; ghaandrikman@sg-owsa.nl of telefonisch contact opnemen met de school 
0523-613419 en vragen naar Gaby Haandrikman 

 

 

mailto:directie@obsdeeiber.nl
https://pixabay.com/nl/photos/wol-shop-hobby-ambacht-winkel-2742119/
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SchoolApp 
Heeft u onze school nog niet als App op uw mobiel? Dan kunt u dit via appstore vinden onder 

SchoolsUnited. In de bijlage, een aparte brief, wordt uitgelegd hoe u zich kunt registreren. 

We zouden het fijn vinden als iedere ouder de App gaat gebruiken. 

De leerkracht plaatst nieuws vanuit de klas hierop en verder is de informatie van de website, de 

kalender. Verder wordt het mogelijk om de voortgangsgesprekken via de app te plannen. We 

willen in het seizoen 2021 – 2022 de artikelen uit de nieuwsbrief onder het kopje het laatste 

nieuws terug laten komen. 

Heeft u hulp nodig dan kunt u een mail sturen naar Cobie Meiringh cmeiringh@sg-owsa.nl 

Vermeld hierin de naam van de school, naam van uw kind(eren) en uw eigen naam (vooral als 

deze van elkaar verschillen). Zij neemt zsm contact met u op. 
 

Belangrijke data: 

 

 

 
 

Namens het team wens ik u een fijn weekend!                    
 de volgende nieuwsbrief kunt u op 27 mei verwachten 

 
 

April 
24 april t/m 7 mei 
 
Mei 
4 
5 
9 
13 en 14 
23 en 24 

 
Meivakantie 
 
 
Dodenherdenking 
Bevrijdingsdag 
Moederdag 
Hemelvaartsweekend, de kinderen zijn vrij 
1e en 2e Pinksterdag; de kinderen zijn vrij 
 

mailto:cmeiringh@sg-owsa.nl
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.zaandelta.nl%2Fwat-vindt-u-belangrijk&psig=AOvVaw3JvcaU-HNCZykdE0ZbPQin&ust=1616681546606000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCOjZjp-Oye8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
 

 
 
 
 


