De Eiber in beweging:

Nieuwsbrief 3 schooljaar 2020-2021
Oktober/November

Dinsdagmiddag met de kleuters heerlijk genoten van de herfst in het Zuiderbos. We gingen in 2
groepjes op onderzoek uit. Er werden prachtige herfstbladeren, eikels, beukennootjes en peren
gevonden. Weer terug in de klas hebben we alles eens goed bekeken en een mooi plekje op de
herfsttafel gegeven.
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ANWB Streetwise

.

Qua organisatie hadden we alles voor 13 november
aanstaande in kannen en kruiken.
Helaas gooien de aangescherpte maatregelen onze
planning door de war en moeten we de ANWB
Streetwise verzetten naar een andere datum. U hoort
van ons zodra deze datum bekend is.

Viering Sinterklaasfeest en Kerst
We gaan op 4 december 2020 het Sinterklaasfeest als team samen met de kinderen vieren. U
begrijpt dat de situatie anders zal zijn dan voorgaande jaren. Een grootse intocht kan niet
georganiseerd worden, maar Sint en piet zijn natuurlijk van harte welkom op onze school.
Het team en de ouderraad zijn met elkaar in overleg hoe
ze het veilig kunnen houden voor Sint en piet en de 1,5
meter kunnen waarborgen. Er kan niet gestrooid worden,
hiervoor zoeken we een goede oplossing. Voor u als
ouders is toch het beleid om u iets meer op afstand erbij
te betrekken, dit kan in de vorm van een vlog/film.

Het Kerstdiner kan helaas niet zo ingevuld worden als in de jaren hiervoor.
Met ouders in de school en eigen gemaakte gerechten. Als team zullen we dit ook enorm
missen! Voor deze kerstviering vergt een andere aanpak. We gaan met het team en de
ouderraad om tafel en zullen zorg dragen voor een avond om niet te vergeten.
Zodra er meer informatie bekend is, wordt u op de hoogte gesteld.

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

‘We willen elkaar beter kennen’
‘Ik geef een ander een compliment’
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Corona
Voor het basisonderwijs zijn er nog geen drastische veranderingen,
beperkingen of nieuwe maatregelen t.o.v. de start van het
schooljaar. Toch kiezen we er voor om nog even weer alles op een
rijtje te zetten. Dit om iedereen scherp en alert te houden op de
afspraken die gelden in en om de school.
•
•
•
•

•

Kinderen gaan door verschillende ingangen de school in;
Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd;
Gedurende de dag wordt er extra schoongemaakt in de school (kranen, toiletten,
deurklinken);
Ouders komen niet in school of op het schoolplein (tenzij er een afspraak is en er geen
sprake is van verkoudheidsklachten). Houd u ook, bij het brengen en halen van uw
kinderen rekening met de 1,5 meter regel!!!
Externe personen komen alleen in school als het in relatie staat tot de ontwikkeling van
de kinderen.

Omdat ook wij er alles aan willen doen om verdere verspreiding te voorkomen, hanteren wij
binnen de teams de volgende afspraken:
•
•
•

Wij gaan, daar waar het mogelijk is, online vergaderen;
We volgen het advies voor wat betreft thuiswerken op (degenen die de mogelijkheid
hebben om vanuit huis te werken zullen dit met regelmaat doen);
Wanneer u een afspraak heeft op school, dan vragen wij u een mondkapje te dragen.
Wij zullen zorgen voor het gebruik van een spatscherm;

Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan deze regels. Samen moeten we er voor zorgen dat
we het virus de baas worden en weer “normaal” onze dingen kunnen doen!

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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November
13
16

ANWB streetwise wordt verzet
MR vergadering start 19:00 uur

December
4
16
17
18 – 3 januari

Sinterklaasviering
Kerstbakjes maken
Kerstviering
de kerstvakantie start om 12:00 uur

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 26 november verwachten
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