De Eiber in beweging:

Nieuwsbrief 5 schooljaar 2020-2021
December

Gisteren hebben we met elkaar genoten van onze kerstviering op de
Eiber. De kinderen zagen er prachtig uit en ‘schitterden’ op de
catwalk! De ouderraad had supersnel de bestellingen van donderdag
naar dinsdag omgezet, zodat we van een heerlijke lunch konden
genieten. Helaas mochten ze niet helpen in school, maar samen is het
ons denk ik gelukt om een gezellige sfeer te creëren en de kinderen
ondanks deze bizarre tijden een onvergetelijke dag te bezorgen!
De foto’s en filmmateriaal zijn te bewonderen op onze website,
schoolapp en via het YouTube-kanaal.
Nu staan we opnieuw aan het begin van een sluitingsperiode en moet
de school de deuren vanaf 16 december voor een paar weken sluiten,
we hopen dat de lockdown een positief effect heeft op de
vermindering van het aantal Coronagevallen zodat we op 18 januari weer gewoon naar school
kunnen gaan. Het is nog even afwachten op wat de regering zal aankondigen.
Binnen deze periode de Kerstvakantie…even geen school.
We hopen dat jullie samen een gezellige tijd beleven; heerlijk spelletjes spelen, naar buiten,
voorlezen of samen lezen …genieten van de kleine dingen die wel kunnen.

25 jaar werkzaam in het onderwijs
Lucienne, onze intern begeleider, was gisteren 25 jaar
werkzaam in het onderwijs. Een hele mijlpaal! We wilden daar
niet zo maar als collega’s aan voorbij gaan. We wensen haar
een schitterende dag toe en dat ze nog heel veel jaren met
plezier samen met ons mag werken.
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Kanjerregels van de maand!
De komende weken staan de volgende regels centraal in de
groepen:
‘we zijn verschillend en dat mag’
‘ik houd rekening met de gevoelens van de
anderen’

HVO op de Eiber
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Overblijven op de Eiber
Op dit moment is het niet mogelijk om uw kind
in te plannen tot 18 januari 2021. Dit heeft met
de lockdown-periode te maken.

Als ouder moet u 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.
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 (locatiecoördinator mailadres: ghaandrikman@sg-owsa.nl of directie@obsdeeiber.nl ).

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 maandagt/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.

Belangrijke data:
Januari
18 december – 3 januari
4 – 17
18
19
20
De Eiber in beweging

de kerstvakantie
lockdown-periode; er worden online lessen gegeven
Eerste schooldag
MR vergadering
Nationale voorleesdag
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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?
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

Namens het team wens ik u,
hele fijne feestdagen en een gezond 2021 toe.
Op naar een nieuw jaar vol knuffels en gezelligheid.
Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 21 januari verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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