Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-2021
September

De Eiber in beweging: Buitenlesdag
Iedere groep heeft op dinsdag 22 september buiten les gekregen. Hier werd heel wisselend
invulling aan gegeven. De ene groep was bezig met werkwoordspelling, de ander met een
Zweeds renspel, waarbij alle opdrachten kriskras over het plein verspreid lagen.
De letter P op het plein schrijven. Het lezen, bespreken en neerleggen van dicteewoorden.
In opdracht tekenen, waarbij er een schitterende optische foto gemaakt kan worden.
DUO- lezen, heerlijk verspreid over het plein in een hoekje zitten lezen. Een circuit uiteengezet
met opdrachten over open en gesloten lettergrepen, waarbij het wedstrijdelement werd
toegevoegd. Een prachtige zonnige dag, waardoor de activiteiten nog meer gewaardeerd
werden.
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Kinderboekenweek: ’En toen ….’
De voorbereidingen zijn in volle gang…het belooft een schitterende opening te worden.
Als team vinden we het jammer dat jullie dit zouden moeten missen, vandaar dat we het filmen
en u na plaatsing een link toesturen.
Verder komt er op school in de kikkerpoel een fotogalerij.
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.
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Op www.kinderboekenjuf.nl en www.kinderboekenweek.nl kunt u als ouder ook veel
informatie hierover vinden.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Een aantal weken geleden ben ik begonnen met stage lopen op OBS de Eiber en wil mij even
voorstellen. Mijn naam is Inge Vosman en ik ben 21 jaar, ik woon in Dedemsvaart. Momenteel
zit in mijn derde jaar van de Pabo op NHL Stenden Hogeschool in
Emmen. Tot aan februari loop ik stage in groep 3, daarna zal ik naar
een andere groep gaan om daar mijn stage tot aan het eind van het
schooljaar te vervolgen. Ik ben aanwezig op de maandag en dinsdag.
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en hoop hier veel te mogen leren!

Met vriendelijke groet,
Inge Vosman

Hallo, mijn naam is Romy Spijker. Ik woon in
Dedemsvaart. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent op het Deltion College in
Zwolle. Ik zit in het 3e leerjaar. Ik loop op
maandag en dinsdag stage in groep 4, en op
vrijdag in groep 3. Verder werk ik in een
ijssalon en vind ik het leuk om te schilderen.
Dit is het 2e jaar dat ik op de Eiber stage
loop, ik heb het hier enorm naar mijn zin.
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Mijn naam is Ciska van Vessem. Ik ben 24 jaar oud en afgelopen jaar
afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding. Momenteel werk ik
op meerdere scholen in Dedemsvaart en op een school in
Beerzerveld. Daarnaast houd ik mij bij Sportservicegroep ook nog
bezig met projecten.
Oorspronkelijk kom ik uit Apeldoorn, maar ik woon sinds zo'n 1,5
jaar met mijn vriend in Zwolle, wat ik ook een leuke stad vind.
In mijn vrije tijd ben ik druk met handbal, dit doe ik momenteel in
de eredivisie bij DSVD, deze club komt uit Deurningen. Ik reis dus
best wat af in een week.
Er blijft nog een beetje tijd per week over waarin ik het leuk vind om tijd door te brengen met
mijn vriend, familie, vrienden en/of vriendinnen. Ik vind het heerlijk om uit eten te gaan, op een
terras te zitten, naar de bioscoop te gaan of een dagje op pad te
gaan. Ook kan je mij heel blij maken met een heerlijke vakantie!
Met vriendelijke groet,
Ciska van Vessem

Start/ontwikkelgesprekken
We willen u uitnodigen voor een start/ontwikkelgesprek.
Hoe ziet dit gesprek eruit:
* het gesprek duurt 15 minuten vindt plaats op school met één ouder, het kind en de
leerkracht(en).
* we vragen u ca. een half uur van te voren duidelijk aan te geven of u verkoudheidsklachten
heeft, en bij klachten komt u niet en maken we een andere afspraak.
* er wordt na ieder gesprek 5 minuten pauze gepland, zodat ouders elkaar niet hoeven
treffen in de gang.
* we houden het startgesprek en een gesprek over de ontwikkeling in combinatie met de
Cito-toets gegevens en onderbouwd voor de groepen 1 en 2.
Wanneer worden de start/ontwikkelgesprekken gehouden:
In de week 41 en 43 (van 5 oktober t/m 9 oktober en van 19 oktober t/m 23 oktober) worden
deze gesprekken gehouden.
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SchoolApp
Heeft u onze school nog niet als App op uw mobiel? Dan kunt u dit via appstore
vinden onder SchoolsUnited. De domeinnaam is: obsdeeiber
Schoolurl is: www.obsdeeiber.nl
We zouden het fijn vinden als iedere ouder de App gaat gebruiken.
De leerkracht plaatst nieuws vanuit de klas hierop en verder is de informatie van de website, de
kalender en het laatste nieuws vlot terug te vinden. Ook willen we in de toekomst de
oudergesprekken via de SchoolApp door ouders laten inplannen.
Ook is het sinds dit schooljaar mogelijk om de absentie via de schoolApp door te geven.
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.

Kanjernieuws leskern 1
De kinderen uit groep 1 en 2 maken kennis met de kleuter
Max. Max ontdekt een dorpje achter een struik. In dit dorpje
wonen apen, konijnen, vlerken en tijgers. De dieren uit het
verhaal hebben allemaal een eigen kleur pet. Deze geven
aan welk gedrag de dieren vertonen.
Groep 3 maakt kennis met een mooie vogel. Deze vogel
vliegt rond en ziet dat een paar mussen op de grond
spelen. De vogel wil graag meedoen. De mussen zeggen
dat dat niet mag en daardoor denkt de vogel dat hij iets
aan zichzelf moet veranderen om mee te mogen doen…
maar hoe meer hij probeert erbij te horen, hoe
gemakkelijker de mussen nee tegen hem zeggen.

In groep 4 gaat Max naar school en ziet hij dat er een inval juf is. En dat gaat helemaal niet
goed. Zijn klasgenootjes doen heel anders; Mitchel doet bazig en boos, Joost laat zich van de
stoel vallen en Eefje durft niets meer te zeggen.
Max is bij zijn oom en tante op de boot. Als ze in de boot komen blijkt er een zwerver in de boot
te slapen. De zwerver ruikt niet fris en de oom van Max stuurt hem weg. Maar eigenlijk is het
ook wel sneu voor de zwerver en dus mag hij zich even opfrissen en krijgt hij wat te eten. De
kinderen uit groep 5 leren hun mening te uiten naar elkaar en spelen situaties na.
In groep 6 bespreken de kinderen met elkaar wat vertrouwen eigenlijk is.
De smileyposter wordt behandeld en de typetjes worden meer uitgespeeld.
Ze leren hoe ze zich kunnen presenteren/voorstellen en hoe dit in andere culturen gaat.
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In groep 7 hebben we het er over dat je doet als jezelf. Leerlingen gaan in gesprek met elkaar
over zichzelf en de ander. Om met elkaar in gesprek te kunnen is het belangrijk dat de
leerlingen zich bewust worden van de vragen die ze stellen en ook dat ze goed moeten
luisteren naar de antwoorden. De kanjerkring wordt hier veel voor gebruikt.
Groep 8 bespreekt de twee mentaliteiten; de wereld van angst en wantrouwen het voor het
zeggen hebben versus een wereld waarin we omgaan op basis van vertrouwen en wederzijds
respect.

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

‘Ik kan goed luisteren en ben
vriendelijk’
‘Iedereen draagt de witte pet’

Wintertijd
Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in. Het einde van de zomertijd. Als het
wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur
's nachts, achteruit dus. Dit jaar gaat de wintertijd in op 25 oktober 2020; daarmee eindigt de
31 weken durende zomertijd die op zondag 29 maart begon.
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Oproep Overblijfkrachten
Voor het overblijven tussen de middag zijn we op zoek naar enthousiaste ouders,
die ons wil ondersteunen op de maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Van
11:55 uur tot 13:00 uur. Eventueel als reserve op de lijst mag natuurlijk ook. U
krijgt uiteraard een vergoeding voor het vrijwilligerswerk wat u verleent. Heeft u
belangstelling, of wilt u graag informatie hierover, dan kunt u contact opnemen
met de directie .

Overblijven op de Eiber
Vorige week woensdag is er in de klassen een gesprek
gehouden over hoe het overblijven tot nu toe ging en
wat er gaat veranderen.
De belangrijkste constatering was dat de kinderen vol
energie zaten en dit niet kwijt konden.
De afspraak is nu dat we eerst 15/20 minuten naar
buiten gaan. Heerlijk even spelen, lekker bijpraten met
de andere kinderen of een overblijfkracht.
Daarna komen we rustig binnen, wassen onze handen en
zoeken een plekje aan de tafels waar we gaan zitten.
Starten we met eten. Ook na het eten is er dan nog
voldoende tijd over om opnieuw buiten te spelen.
Wij ervaren het als zeer positief, ik hoop dat jullie thuis
dit ook van de kinderen terugkrijgen.

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 ).
De Eiber in beweging

7

Juf Martje
Juf Martje revalideert thuis. Ze gaat iedere dag een stapje vooruit.
Ze waardeert het dat u/jullie allemaal zo aan haar denken en prachtige tekeningen/kaarten
hebben gestuurd.
September
22- 24
23
30

Afnames Cito toetsen
Start verkoop Kinderpostzegels (30 september is de laatste dag)
Het Korfbaltoernooi gaat niet door, is verzet naar het voorjaar

Oktober
1 en 2
5-9
12 - 17
19 - 23

Studiedagen; de kinderen zijn vrij
Start/ ontwikkelgesprekken
Herfstvakantie
Start/ ontwikkelgesprekken

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 29 oktober verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3

Bijlage 4
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Bijlage 6
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Bijlage 7
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