Nieuwsbrief 7 schooljaar 2020-2021
Februari

Leerlingen van de Eiber:
Vanaf maandag 8 februari zijn de kinderen, na een lange tijd
thuisonderwijs te hebben gehad, weer aanwezig op school.
De leerkrachten vinden het heel fijn om de kinderen weer
live te zien, we hebben ze toch echt wel gemist deze weken.
De eerste dagen moesten we allemaal wel weer even
wennen aan het schoolse ritme en ook wel weer aan elkaar,
maar dan voelt het toch ook weer als vanouds en heeft
iedereen de draad weer opgepakt.
Op tv en in de media hoor je steeds over achterstanden en inhalen. De Eiber vindt het
belangrijk dat de kinderen goed in hun vel zitten. We hebben de afgelopen periode toch hard
met elkaar gewerkt en de leerlingen zijn echt niet stil blijven staan in hun ontwikkeling.
Gelukkig hebben we alle kinderen vanaf groep 4 een chromebook mee kunnen geven en zo
heeft iedereen online de lessen kunnen volgen die de
leerkrachten hebben gegeven. Ook de groepen 1&2 en 3
hebben hard gewerkt aan de opdrachten van de
leerkrachten.
We zijn echt supertrots op alle kinderen en op de ouders
dat het zo geweldig goed is opgepakt.
De kinderen gaan verder in hun ontwikkeling en we
spreken daarom niet van achterstanden.
Wat hebben we ook een bijzondere week achter
de rug met sneeuw en ijs, wat hebben zowel de leerlingen als de leerkrachten hier van genoten.

Ontwikkelgesprekken en Cito
Een week later dan op de kalender staat worden de ontwikkelgesprekken gehouden, dus in
week 11 (15 t/m 19 maart). Dit in verband met de afgelopen thuiswerkperiode. In de
ontwikkelgesprekken hebben we gezamenlijk een terugblik over hoe het de afgelopen periode
is gegaan tijdens het thuiswerken.
We nemen vanaf 16 maart enkele citotoetsen af maar waarschijnlijk zijn die nog niet gereed als
de ontwikkelgesprekken er zijn. De citotoetsen nemen we alleen af om te zien waar de
leerlingen op dit moment zitten met de leerstof, of er hiaten zijn gevallen door de afgelopen
periode of er ook kinderen zijn die al (ver) boven de leerstof zitten van dit moment. Wanneer er
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opvallende zaken zijn gesignaleerd zal de leerkracht na de ontwikkelgesprekken nog contact
met u opnemen.
De gesprekken zullen online gevoerd worden. Op de dag van het gesprek krijgt uw zoon of
dochter het chromebook (groep 4 t/m 8) mee naar huis en via Google Meet kan dan ingelogd
worden. Ouders van kinderen uit groep 1/ 2 en 3 ontvangen op hun eigen mailadres een mail
en loggen in op hun eigen device. Rooster en uitleg over het hoe en wat komt na de vakantie.

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.
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.

Studiedag Zorg gaat niet door
De geplande studiedag op maandag 1 maart 2021 gaat niet door. U heeft hierover een mail met
meer informatie ontvangen.
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Corona
Wat is er veranderd in de beslisboom??
Kinderen vanaf 4 jaar met een neusverkoudheid/loopneus mogen niet naar school.
Het advies is om ook kinderen te laten testen.
• Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
• Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een
huisgenoot de instructies van de GGD op.

•

Bij een negatieve uitslag van het kind of een huisgenoot mag het kind weer naar de
kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de
quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is.
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Vakantierooster 2021/2022
GELIJKE DATA
VAKANTIE /

VERSCHILLENDE DATA

PO en VO

PO

VO

FEESTDAG
Herfstvakantie

Ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021

Kerstvakantie

Vr 24 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

Ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022

Goede Vrijdag +

Vr 15 april t/m ma 18 april 2022

2e Paasdag
Koningsdag

Wo 27 april 2022

Meivakantie

Ma 2 mei t/m
vr 6 mei 2022

Ma 25 april
t/m
vr 6 mei 2022

Hemelvaartsdag

Do 26 mei 2022

Dag na Hemelvaart

Vr 27 mei 2022

2e Pinksterdag + vrije
dagen
Zomervakantie

Ma 6 juni t/m
wo 8 juni 2022

Ma 6 juni
2022

Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022

Kanjerregels van de maand!
De komende weken staan de volgende regels centraal in de
groepen:

‘we willen elkaar beter kennen’
‘ik houd rekening met de gevoelens van de
anderen’

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
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Belangrijke data:
Februari
20 – 28

Voorjaarsvakantie

Maart
12
15- 19
18

Rapport/ portfolio mee
Online ontwikkelgesprekken
MR vergadering start 19:00 uur

Namens het team wens ik u een fijn weekend!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 25 maart verwachten
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Bijlage 1
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