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  Nieuwsbrief 10 schooljaar 2020-2021                                                                                                             

Mei 

Schoolreizen 
Zoals het nu lijkt, kunnen de schoolreizen op donderdag 1 juli doorgaan. Gebotours, waarmee we reizen, 

geeft aan dat zij als busmaatschappij ook weer meer mogen. Onze planning ziet er als volgt uit: 

Groep 1 en 2 gaat naar Ballorig in Meppel  (8:45 – 15:15 uur terug bij school) 

 
Groep 3 en 4 gaan naar DuinenZathe in Appelscha (8:45 – 16:45 uur terug bij school) 

Groep 5 t/m 7 gaan naar Hellendoorn (9:15 – 17:00 uur terug bij school) 

 
Verdere informatie krijgt u van de leerkrachten van uw kind(eren). 
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Schoolkamp 
De kinderen uit groep 8 gaan 3 dagen op kamp naar Ommen.  

Ze gaan op reis van dinsdag 28 juni tot donderdag 1 juli 2021. 

Hier krijgen de kinderen en u uiteraard meer informatie over 

via Juf Sandra en meester Frans. 

 

Afscheid groep 8 

 
Ook dit jaar wordt het afscheid van groep 8 groots gevierd.  
Wel hebben we ervoor gekozen om de musical en het afscheid te splitsen.  
De musical  Sabotage op het spoor wordt gehouden op donderdag 24 juni.  

 
Het afscheid wordt gehouden op dinsdag 6 juli 2021. 
 

Overblijven op de Eiber 

Op dit moment is het niet mogelijk om uw kind in te plannen in verband met het 
continurooster, dit blijven we tot de zomervakantie hanteren. 
 
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 ).  

 

Activiteiten aan het eind van het schooljaar 
Aan het eind van het schooljaar staan er schitterende activiteiten op het programma. 

De meesters en juffen dag, schoolreizen, het kamp voor de kinderen uit groep 8, vossenjacht, 

afscheidsfeest groep 8, een kijkje in de nieuwe klas, laatste ochtend op school. 

We blijven natuurlijk de richtlijnen vanuit het RIVM en de PO-raad hanteren, maar daarnaast zullen we 

ervoor zorgen dat we een fijne afsluiting van het schooljaar voor 

alle kinderen realiseren. 
Vossenjacht 

Woensdag 7 juli willen de kinderen het feestelijk afsluiten voor 

andere leerlingen op de Eiber en houden ze een vossenjacht. 

Nadere informatie volgt nog. Het wordt supergezellig en we 

verwachten alle kinderen die dag op school. 

mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Informatie over de GGD in het basisonderwijs                                                                  
 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland ( 0-18 jaar) doet op de basisschoolleeftijd 

gezondheidsonderzoeken als kinderen 5-6 jaar zijn (groep 2) en 10-11 jaar zijn (groep 7). 

Daarnaast is het mogelijk dat de doktersassistente in groep 8 op school komt om 

voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. 

Naast deze reguliere gezondheidsonderzoeken kunt u altijd met vragen over de ontwikkeling of 

opvoeding van uw kind bij ons terecht. Elke school heeft een vaste jeugdverpleegkundige als 

contactpersoon. U kunt haar benaderen als u vragen heeft.  Voor onze school is dat Ingrid Nijburg. 

Ingrid Nijburg, jeugdverpleegkundige     i.nijburg@ggdijsselland.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Algemene nummer van de jeugdgezondheidszorg tijdens kantooruren: 088-4430702 

De jeugdverpleegkundige heeft regelmatig contact met de IB’er  van de school. 

Het is mogelijk dat zij met uw toestemming aansluit op school bij een overleg over uw kind. 

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode 

Leeftijd van 5 of 6 jaar 

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen: 

- Eerst komt de doktersassistente op school voor een visus- en audioscreening (ogen- en orentest) 

- Op een later moment worden ouder en kind samen uitgenodigd op het consultatiebureau. Daar 

wordt uw kind gewogen en gemeten en heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige. 

Leeftijd van 10 of 11 jaar 

Dit onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst  in het ouderportaal van Mijn Kinddossier. Het is de 

bedoeling dat u dit voorafgaand aan het bezoek van de doktersassistente op school invult. Er is in die 

vragenlijst ook ruimte voor het stellen van vragen, bv over gedrag, opvoeding, groei of ontwikkeling. De 

doktersassistente komt op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten. Na afloop 

ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier. 

Indien nodig zal de jeugdverpleegkundige nav het onderzoek telefonisch contact met u opnemen. 

Voorlichting in groep 8 

Er bestaat de mogelijkheid dat de doktersassistente in groep 8 voorlichting geeft over een gezonde 

leefstijl. Op dit moment is de keuze uit 3 thema's: 

- Fit in je vel (over bewegen en veranderd eet-en slaapgewoontes oiv de puberteit) 

- Lekker fris (over lichamelijke puberteitsontwikkeling) 

- Media en jouw gezondheid (over gamen en harde muziek). 

De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze 

voorlichting aanwezig. Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) 

mee naar huis. 

 

mailto:i.nijburg@ggdijsselland.nl
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Berichtje van Gretha Vleems 
Enige tijd geleden heb ik u laten weten dat ik even een pas op de plaats moest maken om allerlei zaken 

op een rijtje te zetten. 

Het bestuur van Onderwijsstichting Arcade heeft mij de ruimte gegeven na te denken over mijn toekomst 

als het gaat om werk. 

Deze tijd en ruimte heeft er in geresulteerd dat ik een nieuwe baan heb gevonden, buiten het onderwijs. 

Ik word locatiehoofd van drie woonvoorzieningen in de gehandicaptenzorg. Ik ben ontzettend blij met 

deze nieuwe uitdaging, heb er echt heel erg veel zin in. 

Spannend vind ik het natuurlijk ook, maar het is altijd spannend om aan iets nieuws te beginnen. 

Graag had ik het schooljaar afgemaakt en was ik op een meer natuurlijk moment (einde schooljaar) 

vertrokken. Maar soms lopen dingen anders. 

Dat ik nu ga werken in de zorg komt niet geheel uit de lucht vallen, deze wens heb ik al langer. Dat dit nu 

zo op mijn pad komt en dingen zo samenvallen….. mooier had ik het mezelf niet kunnen voorstellen.  

Nu alles op z’n plek valt, wordt het ook tijd om afscheid te gaan nemen. In week 22 en week 23 ga ik met 

alle collega’s nog ff een kop thee drinken en dan zet ik er een punt achter. 

Ik wens alle kinderen en ouders een ontzettend fijne tijd toe op “onze” scholen! Er gebeuren mooie 

dingen en er werken kanjers van leerkrachten.  

Speciaal voor alle kinderen uit groep 8; heel veel plezier met het afronden van jullie basisschoolperiode, 

maak er nog een paar gezellige weken van. En daarna…. Heel veel succes op het Voortgezet 

Onderwijs!!! 

 

Hartelijke groet, 

(juf) Gretha Vleems 

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

in de groepen: 

‘ik geef een ander een compliment’  

 

‘als ik moeite heb van het gedrag van 

een ander, bespreek ik dit met diegene’  

 

 

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.  

 



De Eiber in beweging                                                                        5 

 

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. 

 

Updates SchoolApp 

Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de schoolAPP. Hier komen we later wat 

uitgebreider op terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat 

betreft de pushnotificaties.  

Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen: 

• Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie 

ontvangt; 

• Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij 

belangrijke berichten de schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan aan bij het versturen van het 

bericht. 

U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop ‘Account’. Zie afbeelding. 

Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische updates hebt ingeschakeld en altijd de 

laatste versie hebt (op dit moment is dat 5.0.23(30) – zie afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

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?  

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
mailto:cmeiringh@sg-owsa.nl
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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 

 

Belangrijke data: 

 
 

 
 

Namens het team wens ik u een fijn weekend!                    
 de volgende nieuwsbrief kunt u op 24 juni verwachten 

 
 

Juni 
van 7 tot 25  
 
17  
21  
 
24  
29 juni tot 1 juli 
30  
 
Juli 
1  
2  
5 – 9 
6 
 
7 
 
8 
9 

 
Periode afname toetsen Cito  
(groep 8 niet) 
Studiedag Arcade; alle kinderen zijn vrij 
MR vergadering 
OR vergadering 
Musical groep 8 
Schoolkamp groep 8 Ommen 
Studiedag Overdracht; de kinderen zijn vrij 
 
 
Schoolreizen groep 1 t/m 7 
Rapport/ portfolio mee 
Facultatieve gesprekken vinden deze week plaats 
Meesters en Juffendag 
Afscheidsavond groep 8 
Vossenjacht 
Uitzwaaien groep 8 – hun zomervakantie begint hierna 
Kijken in de nieuwe klas 
Laatste schooldag activiteiten 
12:00 uur begint de zomervakantie t/m 22 augustus 

mailto:directie@obsdeeiber.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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Eiber in beweging                                                                        8 

 

Bijlage 2 
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Bijlage 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


