De Eiber in beweging:

Nieuwsbrief 4 schooljaar 2020-2021
November

Korte impressie van het pepernoten bakken bij groep 1 en 2….Wat een heerlijke geur in school!

Het ophalen van de kinderen
Tijdens het ophalen valt ons op dat het soms best druk is en er veel ouders bij de hekken van
school staan. De laatste week wordt er via de media naar buiten gebracht dat de coronabesmettingen heel wisselend verlopen, maar dat het in ieder geval te weinig afneemt.
We willen u dan toch vragen om bij het hek een beetje op elkaar te letten en
voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) te blijven houden. Een kleine moeite waar
iedereen blij mee is.
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Viering Sinterklaasfeest
We vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. De kinderen
worden ’s morgens uiterlijk om 8:30 uur op school verwacht.
Alle kinderen die het leuk vinden mogen als pietje verkleed komen.
Zoals u wellicht al gedacht had, hebben we dit jaar geen aankomst
van de Sint.
Wel weten we zeker dat hij en de pieten onze school komen
bezoeken. Voor iedere groep is er tijd ingepland op de ochtend.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen voor de middag (4 december) spelletjes meenemen
naar school. Verder helpen zij Sinterklaas altijd een beetje door zelf een cadeautje te kopen
voor degene die op hun getrokken lootje staat.
Het is de bedoeling dat alle kinderen een mooie surprise maken, met daarbij een zelfbedacht
gedicht. Dit moet uiterlijk allemaal donderdag 3 december op school zijn.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn om 12:00 uur vrij.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan gewoon tot 15:15 uur. Zij nemen hun broodtrommel
voor de middag mee. Drinken en fruit hoeven de kinderen niet mee te nemen, samen met de
OR zorgt het team voor een lekkere versnapering die dag.
Alle kinderen (groep 1 t/m 8) nemen woensdag 2 december een tas mee naar school, voorzien
van hun naam.

25 jaar werkzaam in het onderwijs

Ilse, één van onze directeuren, is morgen 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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Snoep op school
Er zijn veel kinderen, die met kauwgom in de klas binnenkomen. Als
de leerkracht dit merkt, wordt er aan het kind gevraagd om dit weg
te gooien. Snoepen in de klas is niet toegestaan. Ook zien we de
trend dat er tijdens het overblijven op school de lunchboxen veel
snoepgoed bevatten. We begrijpen dat u uw kind wat lekkers wilt
geven, maar adviseren om dit na schooltijd gewoon thuis te doen. En
de lunchbox met gezonde lekkernijen te vullen.

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’

Viering Kerst op de Eiber
Binnen het team en de ouderraad is de viering van de Kerst op school
natuurlijk besproken.
Vanuit het ministerie, de PO-raad, vakbonden en inspectie wordt met
klem geadviseerd om niet meer bewegingen te hebben dan
noodzakelijk. Wat voor ons inhoudt dat het Kerstfeest overdag op
school wordt gehouden. Zodra er meer informatie is wordt dit met u
gedeeld.

Overblijven op de Eiber
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 ).
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December
4
16
17
18 – 3 januari

Sinterklaasviering
Materiaal voor kerstbakjes maken meenemen naar school
Kerstviering
de kerstvakantie start om 12:00 uur

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.

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 een heel mooi
weekend!

de volgende nieuwsbrief kunt u op 15 december
verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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