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  Nieuwsbrief 8 schooljaar 2020-2021                                                                                                             

Maart 

Van maart naar april 
Inmiddels hebben we de maand maart ook al weer bijna achter de rug. Een jaar vliegt voorbij en wat 

voor een jaar. Vorig jaar maart kregen we te maken met de Coronacrisis. Al twee keer een periode niet 

naar school met thuisonderwijs. Maar gelukkig is dat nu niet meer het geval, we zijn al weer enige 

weken op school. En dat is toch het beste! 

We willen niet alleen terugkijken maar ook vooruitkijken. Vooruitkijken naar hoe we verder moeten.  

U heeft (een) ontwikkelgesprek(ken) voor uw kind(eren) gehad 

met de leerkracht en we hebben nog een periode tot aan de 

zomervakantie te gaan.  

Het blijft op dit moment lastig om te bepalen welke activiteiten 

straks door kunnen gaan en welke niet. De besmettingscijfers 

geven geen reden om al meer te kunnen gaan doen, terwijl dat 

wel in het vooruitzicht werd gesteld. Hopelijk kunnen we in de 

volgende Nieuwsbrief positief nieuws melden.  

Tevredenheidsonderzoek 
In april krijgt u het verzoek een tevredenheidslijst in te vullen. Het onderzoek vindt plaats onder alle 

ouders van onze school. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat u van de school 

van uw kind(eren) vindt. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te verbeteren. 

Werkwijze  

U krijgt binnenkort van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging om een online 

vragenlijst in te vullen. Per gezin ontvangt één ouder de uitnodiging, met uitzondering van gescheiden 

ouders. In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst 

terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 10/15 minuten. 

Privacy 

De samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 2018 is 

ingegaan. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt de 

vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer informatie wilt over hoe DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen wij u graag naar de volgende website: 

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 

Ook de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 zullen een vragenlijst voorgelegd krijgen.  

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/
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HVO en GVO formulier 
Het is door alle coronaperikelen al weer enige tijd geleden dat de leerlingen 

HVO- en GVO les hebben gehad. Op dit moment is het ook nog niet duidelijk 

wanneer dat weer opgepakt gaat worden. We willen voorkomen dat externen de school binnen komen 

die op meer scholen geweest zijn en daarmee de besmettingskansen vergroten. 

Volgend schooljaar hopen we in ieder geval weer ‘normaal’ te kunnen draaien en we gaan er van uit dat 

deze lessen weer plaatshebben. Daarvoor moeten we van u weten of u uw zoon of dochter daarvoor 

wilt opgeven. In de bijlage vindt u een opgave formulier, deze is ook los aan uw kind meegegeven.  

Wilt u dit ingevulde formulier voor 16 april weer aan zoon of dochter meegeven zodat we de gegevens 

aan de organisatie Vormingsonderwijs kunnen doorgeven. 

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 ).  

 

Communicatieflyer mee naar huis 
Welke verwachtingen zijn er op het gebied van communicatie naar elkaar toe: 

  

 

mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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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. 

 

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

‘ik kan goed luisteren en ben vriendelijk’  

 

‘we tonen respect voor eigendommen van 

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 

 

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. 

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
mailto:directie@obsdeeiber.nl
https://pixabay.com/nl/photos/wol-shop-hobby-ambacht-winkel-2742119/
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Op school komen 
We zien de kinderen steeds vroeger op school arriveren, soms is de eerste al om 8.05 uur aanwezig. 

Aan één kant is dit een goed teken, dat ze blij zijn om ons te 

verwelkomen. Aan de andere kant willen we graag de groepen nog 

zoveel mogelijk scheiden en ons aan de maatregelen houden. 

Voor nu willen we van u vragen of u ons wilt meehelpen door uw 

kind om 8.20 uur pas het plein op te laten gaan. Alvast bedankt 

voor uw medewerking. 

 

Corona; de beslisboom 

 

https://pixabay.com/nl/photos/persoon-menselijk-kind-meisje-794984/
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   In het schoolgebouw van De Eiber vindt u: 

 
 

Je kind laten testen… 

Als kinderen in nauw contact zijn geweest met iemand die 

positief getest is op Corona of als ze klachten hebben, is het 

verstandig om ze te laten testen. Wat staat je kind te 

wachten als hij of zij op Corona wordt getest? 

Voorbereiding. 

Wees je bewust van wat je zegt tegen je kind, maar ook hoe 

je doet. 

Kinderen merken de gemoedstoestand van hun ouders haar fijn op. 

Daarom is het belangrijk om je kind serieus te nemen en om eerlijk te zijn, maar ook om 

het niet groter te maken dan het is. Je kunt tegen je kind zeggen dat het voelt alsof hij of 
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zij in het zwembad springt en dat er dan water in de neus komt. Dat prikkelt een beetje. 

En als jij je als ouder ook laat testen, stelt ook dat je kind gerust. 

Het testen. 

Natuurlijk vinden kinderen het gebeuren spannend. Bij binnenkomst word je begeleid naar 

een speciale testruimte voor kinderen. Deze is kindvriendelijk gemaakt met posters ed. 

Jonge kinderen mogen bij hun vader of moeder op schoot. Eerst wordt gevraagd om goed 

te snuiten, zodat de neus leeg is. Dan wordt de test afgenomen met een soort lange 

wattenstok. 

De testafnemer houdt met één hand het achterhoofd van het kind vast wanneer het stokje 

in de neus wordt geschoven, want soms maakt het kind een terugtrekkende beweging. 

Het duurt maar een paar tellen. Na afloop krijgen de kinderen een dapperheidsdiploma! 

Als een kind echt niet wil dan wordt de test niet afgenomen.  

Door na afloop te vragen naar wat het kind daadwerkelijk heeft gevóéld, maak je de 

herinnering minder erg. Meestal lijkt het van te voren erger/enger dan het in 

werkelijkheid is. 

Op www.ggdijsselland.nl staat een filmpje over het testen van kinderen. 

Heeft u hier vragen over of zijn er andere vragen, dan kunt u mailen naar 

jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen naar 088-4430702  
Namens Rianne van Unen en Ingrid Nijburg, jeugdverpleegkundigen jeugdgezondheidszorg in 

Dedemsvaart. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

 
 

 
 
 

 
Maart 
30 
 
April 
2 t/ m 4 april 
23  
24 april t/m 7 mei 
 

 
 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 
 
Vrij; Goede vrijdag en eerste en tweede paasdag 
Koningsspelen 
Meivakantie 
 

http://www.ggdijsselland.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.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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Wie doet er mee? 
Wij, van Sportservice Hardenberg,  zijn weer begonnen met het oppakken van een aantal activiteiten.  
 
Dansen is de volgende activiteit die op de kalender staat bij ons. Dit is een nieuwe activiteit en wij doen 
dit online in verband met corona.  

 
De kinderen kunnen zich opgeven in een tweetal, 
maar het mag natuurlijk ook een grotere groep zijn   
De dansjes duren 1 minuut.  
Dit zijn de nummers waaruit de kinderen kunnen 
kiezen:  
1.      Dua Lipa - Levitating --> Link naar YouTube  
2.      Jason Derulo - Love not war --
> Link naar YouTube   
3.      Maan & Snelle - Blijven Slapen --> Link naar 
YouTube  
  
Het dansje filmen ze en sturen ze op naar 
www.gewoonactief.nl of www.sportservice-
groep.nl en dan doen ze mee aan de 
danswedstrijd. 
 
We hopen dat jullie meedoen! 
Heb je vragen, dan horen we het graag.   
  
Groeten Anke-Marrit Vellema en Hannie 
Ellenbroek  
  

 

 

 
Namens het team wens ik u een fijn weekend!                    

 de volgende nieuwsbrief kunt u op 22 april verwachten 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUVcZfQe-Kw
https://www.youtube.com/watch?v=fZMRc-UyPm0
https://www.youtube.com/watch?v=i3Kx-b8QSaw
https://www.youtube.com/watch?v=i3Kx-b8QSaw
http://www.gewoonactief.nl/
http://www.sportservice-groep.nl/
http://www.sportservice-groep.nl/
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 
 

 


