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Inval en vervangersproblematiek 
In de media is er al veel over gezegd en geschreven: een groot tekort aan kwalitatief goede invallers. Wij doen er 

alles aan om, ook binnen ons bestuur, dergelijke vacatures zorgvuldig in te vullen, maar we moeten wel roeien 

met de riemen die we hebben. 

Om ons heen horen we dat er met grote regelmaat groepen thuis moeten blijven, omdat er geen invaller is. 

Helaas is dat deze week ook bij ons het geval; de kinderen van groep 1/2 konden dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag niet naar school. De griepgolf houdt nog aan dus het kan voorkomen dat wij door overmacht 

vaker een groep thuis moeten laten blijven. Wij zullen altijd proberen u hierover tijdig te informeren, maar 

wanneer een leerkracht zich ‘s morgens ziek meldt, lukt dat niet. We hopen op uw begrip mocht een dergelijke 

situatie zich voor gaan doen. 

 

Schoolontwikkeling 
Inmiddels zijn door bijna alle kinderen de toetsen afgerond. Momenteel richten de leerkrachten zich op het 

analyseren van de Cito-toetsen. We gaan bekijken hoe de groepen, en de kinderen individueel, de toetsen 

hebben gemaakt. Aan de hand van een dergelijke analyse bepaalt de leerkracht, samen met de intern begeleider 

(IB-er), wat het kind of de groep nodig heeft voor de komende periode. Uitgangspunt is dat we er naar streven 

dat alle kinderen zich in positieve zin ontwikkelen; of een kind nu een I of een V scoort is van ondergeschikt 

belang. Een kind ontwikkelt zich wanneer het op zijn of haar eigen niveau een stijgende lijn laat zien. 

Leerkrachten reflecteren in deze analyse ook op hun eigen handelen. Wat heb ik de afgelopen periode gedaan 

waardoor deze scores zijn gehaald en wat moet ik de komende periode handhaven of aanpassen? 

We beschrijven dit soort analyses allemaal in een didactisch zorgoverzicht en een daarbij behorende 

groepsanalyse. 

 

In de week van 4 maart zijn er ontwikkelgesprekken waarin we u en uw kind op de hoogte brengen van de 

behaalde scores. Een uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort verwachten. 

Voor de ouders/verzorgers en de kinderen van groep 8 geldt dat ze volgende week een adviesgesprek hebben 

met juf Hedwig. Zij ontvangen per mail de indeling. 

 

Even voorstellen….. 

 

Goedendag 

Graag wil ik mij even voorstellen.  Mijn naam is Gwendy Veldhuis en sinds september vorig jaar werk ik (weer) op 

Obs De Eiber als HVO-docent. HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs. Ik ben getrouwd, heb twee 

kinderen van  16 en 18 jaar en ben woonachtig in Hardenberg. 
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Nadat ik 18 jaar in het openbaar basisonderwijs als groepsleerkracht had gewerkt heb ik gekozen voor een 

opleiding voor HVO-docent.  

Met HVO werken we met het Hoke model.  De H staat voor herkennen, de O voor onderzoeken, de K voor kiezen 

en de E voor evalueren. Kinderen krijgen vragen waar ze in eerste instantie nog nooit over nagedacht hebben. Via 

het Hoke- model aan de hand van verschillende thema`s ontdekken de kinderen hoe ze over bepaalde zaken 

denken en leren ze de ander en zichzelf beter begrijpen.  Daarna maken ze keuzes. Bij deze keuzes leren ze ook te 

beargumenteren waarom ze dit vinden.  

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.  Respect, kiezen, verantwoordelijkheid, vrijheid, verbondenheid, gelijkheid , 

redelijkheid en natuurlijkheid zijn belangrijke waardes voor HVO. 

Hvo staat voor: 

‘Zeggen wat je denkt, wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt’ 

 

 

 

                       
Jij en ik, wij zijn vrij.     Jij en ik, wij zijn gelijk   Jij en ik, wij horen erbij.   Jij en ik, wij kunnen        Jij en ik, wij horen 
Samen zorgen we         maar niet hetzelfde.    Samenleven is jezelf         denken. Jij het ene,        bij de natuur.  
ervoor dat vrijheid       Samenleven is dat        kunnen zijn en om             ik het andere. Zo            Samen zorgen we  
blijft voor iedereen.     begrijpen en                  anderen denken.               komen we er samen      ervoor, net als de 
                                         respecteren.                                                               uit.                                     natuur voor ons. 
 

Rest mij nog te zeggen dat ik met veel plezier werk op Obs De Eiber 

Hartelijke groet, 

Gwendy Veldhuis 

 

Even voorstellen….. 

 

Beste ouders, 

Ik ben Karin The, de nieuwe GVO-juf in deze school. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen van 26, 25 en 18 jaar en 

woon in Zuidwolde.  

GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs en ik geef dat vanuit de protestants christelijke  richting (PC 

GVO). 

De leerlingen maken in de lessen kennis met het christendom; in onze Nederlandse samenleving komen we de 

invloeden van het christendom, zonder dat we ons er misschien bewust van zijn, namelijk op heel veel gebieden 

tegen, bijvoorbeeld in onze jaartelling, onze feestdagen, in de kunst en in onze taal (veel spreekwoorden en 

gezegden zijn afkomstig uit de Bijbel).  

We gaan met elkaar kijken naar verschillende aspecten van het christendom, bijvoorbeeld “wat houdt geloven 

in?“ of “wat houdt Kerstfeest (voor christenen) nu eigenlijk echt in?” en daar praten we dan met elkaar over.  

Ik laat de kinderen kennis maken met Bijbelverhalen, en daar gaan we dan dieper op in door verschillende 

werkvormen zoals kringgesprek, rollenspel of een creatieve opdracht. 

Samen denken we na over “Wat heeft het verhaal ons nu nog te vertellen? Herken je dingen uit je eigen leven 

hierin?”. Vanuit de Bijbelverhalen kunnen we namelijk ook nadenken over bekende alledaagse  thema’s, zoals 

vriendschap, vertrouwen of goed en kwaad. Het kind wordt uitgedaagd om erover na te denken wat het er zelf 

van vindt, voelt of gelooft en mag dit ook uiten waarbij we respect hebben voor elkaars gedachten. 

Er is ruimte en aandacht voor de (levens)vragen en persoonlijke ervaringen van de kinderen. 
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Met deze lessen mag het kind dus gewoon denken, zijn en worden zoals het kind zelf is én leren we als 

wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. 

Ik geef met veel plezier de lessen op donderdagochtend aan kinderen uit groep 7 en 8 

Hartelijke groet, 

Karin The 

Staking 15 maart 
Vrijdag 15 maart is door onderwijsvakbond Aob uitgeroepen tot stakingsdag. Op dit moment kunnen we nog geen 

duidelijkheid geven of onze school dan gesloten is. Wel vragen we u er alvast rekening mee te houden. 

Zodra er meer duidelijk is, hoort u dat natuurlijk z.s.m. van ons.  

 

Juffen- en meesterdag 
Wijziging datum  
In de kalender staat dat op vrijdag 1 maart de juffen- en meesterdag is. Als team hebben we besloten deze te 

verplaatsen naar dinsdag  9 juli. 

 

Leesvirusproject 
Sinds enkele weken heerst er op veel scholen het Leesvirus! Een besmettelijk virus dat veel kinderen aan het 

lezen krijgt. Zie hier het nieuwsitem van De Toren! 

Leesvirus barst los op basisscholen 

In de groepen 5 en 6 of 7 van drie basisscholen in Dedemsvaart en Balkbrug zijn de kinderen gestart met het 

leesproject 'Leesvirus'. Het is bedacht in Drenthe, waar een groot aantal scholen al een aantal jaren werkt met dit 

project. 

"Voor elke groep zijn er tien mooie nieuwe leesboeken aangeschaft", vertelt Annet Spijkerman namens de drie 

scholen: OBS 't Kompas, ODS Prinses Margriet en OBS de Eiber. "De kinderen lezen de boeken en wisselen via een 

website hun mening uit met andere kinderen die hetzelfde boek hebben gelezen. Hiermee kunnen ze punten 

verdienen. Ze kunnen zelf alles bijhouden in hun eigen werkboekje". 

Ook is er gedurende negen weken de Leesvirusquiz. "Elke week zijn er twee nieuwe vragen over de boeken. Voor 

de antwoorden moeten de kinderen niet alleen de boeken lezen, maar ook zoeken op internet. Daarnaast zijn er 

enkele creatieve opdrachten waarmee ze ook punten kunnen verdienen. Op het scorebord worden de punten 

bijgehouden. Natuurlijk probeert elke groep zoveel mogelijk punten te scoren". 

Het Leesvirusproject wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst, waarbij de winnaar van de Leesvirusquiz 

bekend wordt gemaakt. "Het belooft een spannende wedstrijd te worden, waarbij de kinderen veel plezier aan 

het lezen zullen hebben. En op zoek gaan naar het boek dat besmet is met het Leesvirus". De slogan is dan ook 

niet voor niets: 'Leesvirus .... zo leuk, dat je bijna niet meer kan stoppen met lezen'. 
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Kanjerregels 
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 

7 Niet zoveel op elkaar letten 

Door alleen maar op een ander te letten, 

kun je zelf geen stap meer verzetten 
9 Iedereen hoort erbij 

Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn 

Hoe meer zielen, des te meer gein 
10 Let op je taalgebruik 

Gewoon praten is OK, 

Maar schreeuwen of grove taal --> NEE!!! 

 

Aanmelden leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen nu en 1 oktober 2019 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. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt 

worden voor een persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. 

 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

 

Ilse ter Horst 

 

 

 

 

Agenda 

 

Februari: 

11        : MR-vergadering 

11-14  : gesprekken groep 8 

17        : juf Rozemarijn jarig 

18 – 22 : voorjaarsvakantie 

25        : studiedag: alle kinderen vrij! 

27        : kriebelcontrole 

 

Maart: 

8          : rapporten mee 

4 – 8   : ontwikkelgesprekken Cito 

15       : stakingsdag onderwijs  

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 maart 2019 

 

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

 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 
 

Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te spelen met 

andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door 

conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen 

die hij of zij nooit zal vergeten! 

 

Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een 

vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse 

dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al 

super.  

De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal kind te 

zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.  

 

Europa Kinderhulp 

Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in 

Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft in 

deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen 

worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 

 

Kennismaken 

Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 

Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per mail: 

overijssel@europakinderhulp.nl  

Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met  

Arjan ter Haar: 0523-610197 

 

 

 

 

 

http://www.europakinderhulp.nl/
mailto:overijssel@europakinderhulp.nl

