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Techniekweek 
In alle groepen zijn de kinderen zeer betrokken bezig geweest op het gebied van techniek. 

We hebben de techniekweek op donderdagavond prachtig afgesloten met een voorstelling en in de 

klassen gemaakte producten, proefjes, de knikkerbaan en nog veel meer. De belangstelling voor ons 

evenement was groot. Een kleine indruk hieronder: 

   

   
 

 

 

Veilig Verkeer Nederland 
Het  praktische examen vindt op 10 april  
(van 8:45 – 12:00 uur) plaats. Het is belangrijk dat de leerlingen hun 
fiets meenemen naar school! 
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Schoolontwikkeling: Blink Wereld  
Het komende seizoen starten we met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink Wereld. 

 

 

De leerkrachten in de klassen hebben de afgelopen periode deze methode uitgeprobeerd en samen met 
de kinderen zijn ze erg enthousiast over de onderzoekende en ontdekkende manier waarop de leerstof 
wordt aangeboden. 
De thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de 
belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen.  
Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen 
een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je 
gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of groot uitvoeren. Bijvoorbeeld 
door het restaurant alleen op papier te bedenken, of door het restaurant ook daadwerkelijk op te 
zetten. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere 
thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.  

Koningsspelen/ Sportdag 
Op vrijdag 12 april wordt er op school begonnen met een sportief ontbijt.  

Het is belangrijk om energie op te doen om de verschillende activiteiten die er zijn  

bedacht te kunnen uitvoeren. We zijn met elkaar ontzettend benieuwd!  

Het wordt vast een hele gezellige sportieve dag. 

 

Kamp Westerbork 
Op donderdag 18 april gaan de groepen 7 en 8 met de bus op excursie naar Kamp Westerbork. 

Hier volgen de kinderen een speciaal programma.  

Het is belangrijk dat ze hun lunch, fruit en drinken meenemen in de bus. 

 

MR vergadering 
 Op donderdag  25 april heeft de MR van Scholengroep Avereest een vergadering. 
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Kanjerregels! 
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 

14 Van elkaars spullen afblijven 

Leen je wat van mij, dat vind ik goed 

maar ik vind wel dat je het vragen moet 
15 Naar elkaar luisteren 

Wil iemand jou iets zeggen, luister er dan naar 

Gaat het je vervelen, zeg het dan tegen hem of haar 
16 We doen elkaar geen  pijn 

Met schelden, liegen slaan of schoppen, 

gaat de goede sfeer naar de knoppen 
17 Niet zoveel op elkaar letten 

Door alleen maar op een ander te letten, 

kun je zelf geen stap meer verzetten 
19 Iedereen hoort erbij 

Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn 

Hoe meer zielen, des te meer gein 

 

Oproepen 
We zijn op zoek naar oude overhemden/ blouses! 

Deze krijgen een nieuw leven en worden op school als verfschort gebruikt. 

U kunt ze bij de leerkracht inleveren. 

 

De papiercontainer wordt iedere vrijdagavond afgesloten. We zoeken hiervoor nog een vrijwilliger, u kunt zich 

hiervoor aanmelden bij de directie. 

We zijn op zoek naar een ouder , die de was  voor onze school  wil wassen. Denkt u dat is iets voor mij, dan kunt u 

zich opgeven bij de leerkrachten. 

TSO 

Voor het overblijven tussen de middag zijn we op zoek naar  enthousiaste  ouders, 

 die ons wil ondersteunen. 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 . 

 

 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

Gaby Haandrikman 
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Agenda 

 

April: 

4                                               :  Veilig Verkeer Nederland Theorie-examen groep 7 

4                                               : Voorstelling door groep 6  “De rechten van groep 6” 

10                                             : Veilig Verkeer Nederland Praktijk -examen groep 7 

12                                             : Koningsspelen/ Sportdag 

18                                             : Excursie Kamp Westerbork groep 7 en 8 

19- 22                                      : Paasweekend de kinderen zijn vrij 

25                                             : MR Scholengroep Avereest 

27                                             : Koningsdag 

27 april  - 5 mei                      : Meivakantie 

8 mei                                        : Kriebelcontrole 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  9 mei  2019 

 

Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender. 

 

 

 

 

Bijlage 1    FemmeZ 2019 Kalkovens 

 

Bijlage 2    Flyer Koningsspelen 
       

 
                                 

 

 


