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  Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021 

                                                                                                              

Augustus 
 

De start van het schooljaar: 

 

We zijn met elkaar weer begonnen op de Eiber. Heerlijk om te zien hoe de kinderen op het 
plein spelen en weer in de klassen aan het werk zijn. We hopen dit te kunnen voortzetten, 
vandaar dat we de richtlijnen van het RIVM nog even onder uw aandacht brengen. 

                         
                               De maatregelen op school zijn als volgt: 

• Ouders mogen niet in school en op het plein komen. De ouders 

moeten voor het bord/hek afscheid nemen van hun kind(eren) 

• Ouders houden onderling bij het ophalen en brengen ook 

anderhalve meter afstand van elkaar 

• Bij verkoudsheidsklachten moet de leerling thuisblijven (eventueel 

laten testen en zie beslisboom in de bijlage) 

• Traktaties: jarigen mogen trakteren maar met voorverpakte 

traktaties, dus geen zelfgemaakte traktaties  
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Schooltijden 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

Donderdag 

 

Vrijdag 

08.30 – 12.00 uur 

13.15 – 15.15 uur 

08.30 – 12.00 uur 

13.15 – 15.15 uur 

08.30 - 12.15 uur  

08.30 – 12.00 uur 

13.15 – 15.15 uur 

08.30 - 12.00 uur  

13.15 – 15.15 uur 

Groep 1 t/m 8  

Groep 2 t/m 8 

Groep 1 t/m 8 

Groep 1 t/m 8 

Groep 1 t/m 8 

Groep 1 t/m 8 

Groep 1 t/m 8 

Groep 1 t/m 8 

Groep 5 t/m 8 

 

Vakantierooster 

 

Studiedagen komend schooljaar: 

• Donderdag 1 oktober: Studiedag Kanjeren; alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 2 oktober: Studiedag Zorg; alle kinderen zijn vrij 

• Maandag 1 maart: Studiedag Zorg; alle kinderen zijn vrij 

• Donderdag 17 juni Studiedag Arcade: alle kinderen zijn vrij 

• Woensdag 30 juni: Studiedag Overdracht; alle kinderen zijn vrij 

Startgesprekken 

Ook dit is een punt wat we door de Corona anders moeten gaan uitvoeren. We zijn in het 

team nog over aan het nadenken hoe we dat gaan oppakken. Nadere informatie volgt zo 

spoedig mogelijk. 
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Contacten met leerkrachten: 

Door de periode van thuisonderwijs is er regelmatig geappt en gebeld met het privénummer 

van de leerkracht. We vinden het fijn om van belangrijke informatie op de hoogte te zijn en 

korte lijntjes met u als ouder te hebben. Wel zouden we u willen vragen, zoveel mogelijk de 

werkdagen en -tijden van de leerkracht aan te houden en de communicatie bij voorkeur via 

de mail en/of via de telefoon van school te laten verlopen.  

Zou u ook willen checken of uw mailadres, telefoonnummer en woonadres nog kloppen? En 

bij wijziging dit willen doorgeven op school. 

Organogram

 

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 apart document, vindt u een 

uitgebreide handleiding 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 en het laatste nieuws vlot terug te vinden. 

Ook is het sinds dit schooljaar mogelijk om de absentie via de schoolApp door te geven. 

 

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. 

mailto:cmeiringh@sg-owsa.nl
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Kanjernieuws 

De startweek 

De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar of op 

het moment dat een school start met de Kanjertraining. De startweek bevat een aantal 

basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd 

waarop kan worden voortgebouwd. De Kanjertraining betrekt ouders in de startweek bij de 

uitvoering ervan in de klas.   

Onderdelen van de startweek:   

• Kennismakingsspellen     

• Smileyposter  

• Petten  

• Vertrouwens oefeningen   

• Motor en bezinepomp  

• Plagen, ruzie en pesten  

• Klas-afspraken   

• Vragen stellen aan de leerkracht  

• Kanjerknutsel   

• Ouders betrekken    

De onderdelen uit de startweek zullen verder in het jaar terugkomen in de speciaal daarvoor 

ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten 

worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’.  

   

Om het op de Eiber gezellig en veilig te houden spreken we met elkaar regels af, die kunnen 

helpen om kanjers te worden of te blijven. Deze afspraken worden ook door het kind 

ondertekend. Via de schoolApp, onder de groep van uw kind kunt u deze binnenkort 

aantreffen (Externe bijlage drieluikfolder Kanjertraining bevat extra in formatie) 
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Kanjerregels! 
De komende weken staan de volgende regels centraal 

in de groepen: 

‘Ik wil te vertrouwen zijn’ 

 

‘We helpen elkaar’ 

  

 

Overblijven op de Eiber 

Het is mogelijk om uw kind(eren) over te laten blijven op school.  

Er zijn overblijfkrachten die het overblijven begeleiden.  
 

 
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken we met het online registratie- en 
administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang (TSO) 'Overblijven met Edith'. Ouders 
dienen zich eenmaal te registreren en daarna verlopen betalingen middels automatische 
incasso. Het overblijven kost €1,75 per kind per keer. (zie externe bijlage stappenplan 
account aanmaken overblijven met Edith) 
 
Als ouder kunt u op eenvoudig wijze inloggen en aangeven op welke dagen uw kind 
overblijft. Dit aanmelden/afmelden kan tot 10:00 uur op de dag zelf. De overblijfkrachten 
zien op één lijst welk kind overblijft, met eventuele bijzonderheden. De TSO-administratie 
heeft inzicht in de facturen en de opbouw hiervan. 
 
'Overblijven met Edith' ( www.overblijvenmetedith.nl) registreert, administreert en 
factureert de overblijfmomenten per kind en per gezin. Overblijfkrachten kunnen door deze 
uitbesteding meer tijd besteden aan hun primaire taak: de kinderen een ongedwongen 
overblijfmoment aanbieden. 
 
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 ).  

 

mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Oproep Overblijfkrachten 
Voor het overblijven tussen de middag zijn we op zoek naar  enthousiaste  

ouders,  die ons wil ondersteunen op de maandag, dinsdag, donderdag of 

vrijdag. Van 11:55 uur tot 13:00 uur.  

Eventueel als reserve op de lijst mag natuurlijk ook. U krijgt uiteraard een 

vergoeding  voor het vrijwilligerswerk wat u verleent. Heeft u belangstelling, 

of wilt u graag informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met de 

directie . 

Hoofdluiscontrole 

Helaas kunnen de luizencontroles op school niet doorgaan vanwege de Coronamaatregelen. 

Daarom ons verzoek om thuis zelf het hoofd/haar te controleren op aanwezigheid van luizen 

en neten.  

• Controleren:  Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in 
de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een 
sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren 
kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). 
 

• Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe 
contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 
kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. 
Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Op de site van het RIVM kunt u meer informatie vinden over de behandeling van luis: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis  

Schoolfotograaf Koch 
Donderdag 20 augustus was de happening en werden de foto’s van ieder kind in het speellokaal van 
de Eiber door de fotograaf gemaakt. Binnenkort ontvangen we op school de inlogkaarten van de 
schoolfoto’s en geven we deze aan uw zoon of dochter mee.  
Op de inlogkaart staat hoe u kunt inloggen en de foto’s van uw kind, die u uitkiest, kan bestellen. 

 

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; ghaandrikman@sg-owsa.nl of telefonisch contact opnemen met de school 
0523-613419 en vragen naar Gaby Haandrikman)  

https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Juf Martje 
We zijn dit schooljaar gestart zonder juf Martje. Ze is op dit moment aan het herstellen in het 
revalidatiecentrum en gaat in kleine stapjes vooruit. Stel dat u haar een kaartje wilt sturen, dan mag 
deze worden ingeleverd op school en zorgen wij ervoor dat het bij juf Martje terecht komt. 

 

Oproep 

Heeft u instrumenten over waar thuis niets mee gedaan wordt 
en die u liever kwijt bent? 
U kunt denken aan bijvoorbeeld gitaren, blokfluiten, xylofoons, 
trompet en dergelijke. 
Onze dans- en dramadocent vindt het geweldig om deze samen 
met de kinderen te gebruiken tijdens de lessen. Neem dan van 
te voren even contact met haar op, ze is op de dinsdag en 
donderdag op school. 

 

September 
7-11 
7 
8 – 10 
15-17 
22-24 
17 
22 
23 

 
Startgesprekken 
Nio groep 8 
Afname diverse Cito toetsen in de groepen 4 t/m 8 
 
 
MR vergadering start 19:00 uur 
Buitenlesdag 
Start verkoop Kinderpostzegels 

 
 

 

 
 

                            Namens het team wens ik u een heel mooi weekend! 
                                   
                       de volgende nieuwsbrief kunt u op 24 september verwachten 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


