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Bedankt! 
Het schooljaar zit erop; 6 weken vakantie staan voor de deur. 
Een mooi moment om iedereen te bedanken die, op welke manier dan ook, ons dit schooljaar heeft geholpen.  
 

 

 
 

Schoolontwikkeling: Formatie   
In de vorige nieuwsbrief heeft u al gelezen welke leerkracht welke groep heeft het komende schooljaar. 

Nu kan ik u ook vertellen welke leerkracht juf Rozemarijn gaat vervangen; dat is juf Sandra Geraets. 

Juf Sandra werkt sinds januari in onze scholengroep. Ze heeft daarvoor bij een andere onderwijsstichting gewerkt 

waar ze voornamelijk aan de bovenbouwgroepen heeft lesgegeven. Juf Sandra zal al vanaf het begin van het 

schooljaar iedere vrijdag lesgeven aan groep 8 en ook op andere dagen zal ze regelmatig op school zijn. De 

kinderen hebben al kennis met haar gemaakt. 

Juf Rozemarijn zal tot aan haar verlof op vrijdag les gaan geven aan groep 6. Juf Brenda zal op verschillende 

momenten juf Hedwig en juf Rozemarijn ondersteunen. Het is nu nog niet helemaal duidelijk wie de vervanging 

van juf Hedwig zal gaan doen maar zodra daar meer over bekend is hoort u dat van ons. 

We zijn erg blij dat we op de ochtenden de groepen 3, 4 en 5 klein kunnen houden. We zetten dan flink in op de 

basisvaardigheden. Waar we ook erg blij mee zijn is dat groep 1/2 flink groeit, dit betekent dat ouders vertrouwen 

hebben in onze school. Wanneer groep 1/2 te groot wordt zou dat kunnen betekenen dat we die groep moeten 

gaan splitsen en de groepen 3, 4 en 5 op de ochtenden, net als op de middagen, moeten gaan combineren. We 

gaan daar vooralsnog niet van uit maar het is een scenario wat we in ons achterhoofd houden en daarom vind ik 

het belangrijk dat u daarvan op de hoogte te brengen. Tot aan de kerstvakantie is er in ieder geval geen sprake 

van een dergelijke wijziging. 
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TSO 
Voor het overblijven tussen de middag zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste  ouders die ons willen 

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 . 

In het nieuwe schooljaar gaan we overstappen naar een nieuw administratiesysteem: Overblijven met Edith. Aan 

het eind van de vakantie of het begin van het nieuwe schooljaar hoort u hierover meer. 

Vakanties en studiedagen 2019-2020 

✓ Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019  

✓ Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  

✓ Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020  

✓ Goede vrijdag + 2e Paasdag 10 april 2020 t/m 13 april 2020  

✓ Koningsdag 27 april 2020  

✓ Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020  

✓ Hemelvaartsdag 21 + 22 mei 2020  

✓ 2e Pinksterdag 1 juni 2020  

✓ Zomervakantie 6 juli 2020 t/m14 augustus 2020  

 

✓ woensdag 18 september (‘woordenschat’) groep 1 t/m 4 vrij 

✓ donderdagmiddag 7 november (‘kindgesprekken’) alle kinderen vrij 

                                                  dinsdagmiddag 10 december (‘kindgesprekken’) alle kinderen vrij 

                                                  donderdagmiddag 30 januari (‘kindgesprekken’) alle kinderen vrij 

✓ maandag 24 februari studiedag ‘zorg’ alle kinderen vrij 

✓ woensdag 24 juni studiedag ‘overdracht’ alle kinderen vrij 

 

Arcadeballen/nieuw logo 

Je ziet Arcade overal! 

Onderwijsstichting Arcade, waar onze school deel van uitmaakt, heeft een nieuwe website en een nieuw logo. Om 

dit te vieren hebben alle kinderen van onze school een bal gekregen met daarop het nieuwe logo. Ook is hier een 

actie aan gekoppeld.  

Neem je bal deze zomer mee naar een bijzondere plek. Bijvoorbeeld tijdens de vakantie of een uitstapje. Maak 

een foto en stuur deze naar ons. De mooiste foto’s worden beloond met een leuke prijs! 

Wat moet je doen? Mail je foto naar foto@onderwijsstichtingarcade.nl. Volg de website 

www.onderwijsstichtingarcade.nl en like de Facebookpagina: Onderwijsstichting Arcade. 

Alle foto’s worden op deze pagina geplaatst. Voorwaarde is dan ook dat ouders hiermee akkoord gaan. 

We wensen iedereen veel plezier met de bal en natuurlijk een fijne vakantie!  

mailto:foto@onderwijsstichtingarcade.nl
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/
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Op maandag 26 augustus zien we iedereen graag terug om 8.30 uur! 
 

 Namens het hele team wens ik u een hele fijne vakantie! 

 Ilse ter Horst 

 

Agenda 

Augustus: 

26                                              : eerste schooldag 

September: 

18                                              : studiedag; groep 1 t/m 4 vrij 

30                                              : informatieavonden school/MR/OR 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 september 2019 

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

 

Bijlage 1     

       

 

Bibliotheektips:  

tijdens de zomervakantie  

lekker blijven lezen! 
Lezen in de vakantie, moet dat nou? 

 
 

- Kinderen die blijven lezen, hebben een grotere kans dat ze op hetzelfde leesniveau 

blijven of zelfs vooruitgaan! 

- Voorlezen helpt ook! Kinderen horen dan wel nieuwe woorden en leven zich in in de situaties in een boek. 

En ondertussen lezen ze een stukje mee.  

- Hebben kinderen een favoriet onderwerp of hobby? Kies dan een Informatief boek.  
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- Wel eens gehoord van Kwispellezen? Dat is voorlezen aan een hond. Een hond geeft geen commentaar, 

gaat niet lachen als je een fout maakt, maar is wel aandachtig.  

Nog meer tips: 

- Luisterboeken  

- Taalspelletjes/ apps  

- Vakantie-doeboeken, tijdschriften, stripboeken, puzzels 

- Samen lezen, nieuwe woorden ontdekken kan altijd en overal: in het pretpark, het restaurant, de 

dierentuin, in folders en gewoon op straat                                                               

 

In de Bibliotheek vind je boeken die leuk zijn om in de vakantie te bekijken, te lezen, 

samen te lezen en/of voor te lezen: interessante, spannende, grappige, serieuze of 

griezelige boeken.  

Kom maar eens kijken in één van de bibliotheken in de gemeente Hardenberg.  

Voor zoeken, reserveren, verlengen, e-books, openingstijden: 

www.bibliotheekhardenberg.nl  
 

- De Bibliotheekpas is gratis voor kinderen tot 16 jaar.  

- In de vakantieperiode zijn in de bibliotheken te Hardenberg, 

Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim en Gramsbergen 

verrassingstassen te leen. 

- Tijdens de vakantie zijn de kleinste bibliotheken gesloten  

(Lutten, De Krim, Mariënberg, Kloosterhaar en Sibculo)  

 Je mag dan wel voor de vakantie  extra boeken lenen. 

- Voor boekentips: www.jeugdbibliotheek.nl  Op onderwerp per 

leeftijdsgroep 

- In de vakantieperiode geldt een uitleentijd van 6 weken. 

- Met een Bibliotheekpas kun je  ook e-books lenen 
- In de maanden juni t/m augustus kun je e-books lenen zonder bibliotheekpas: www.vakantiebieb.nl  

 

     

Bijlage 2 
 

Augustus 2019           
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Wk 31    1 2 3 4 

Wk 32   5 
 

6 7 8 9 10 11 
Marieke jarig 

Wk 33   12 13 14 15 16 
Martje jarig 

17 18 

Wk 34   19 
 

20 21 
 

22 23 
 

24 25 

http://www.bibliotheekhardenberg.nl/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
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Wk 35   26 

 
Wij gaan weer 
naar school 

 

 

 

 

27 28 
Kriebelcontrole 
 

29 30 31 1 

 

September 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Wk 36   2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 7 8 

Wk 37     9 
Gaby cursus 
Afwezig 
 
 

10 
Gaby cursus 
(ocht. Afw.) 
  

11 
SG 
13.30-16.00 
Studiemiddag 
Blink 
ontdekkend 
/onderzoekend 
leren 

12 13 
Hedwig jarig 
 

 

14 15 

Wk 38  16 
Deze week  
Startgesprekken 
 
 
 

17 

 

18 
Training 
woordenschat 
groep 1 t/m 4 
vrij! 
 
 

19 
 

20 21 

 

22 

Wk 39   23 
 
 

24  25 
Kinderpostzegel 
actie 

26 

 

27 
 

28 29 
Ilse jarig 
Afienus jarig 

Wk 40   30 

 
Informatieavond 
en OR/MR info 

      

 

Oktober 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Wk 40   
 

1 
 
NIO Eiber 

2 
Start 
kinderboekenweek  
“Reis Mee! 
 
 

 

3 4 
Dierendag 

5 6 

Wk 41  7 
 
 

8 
 

9  

 
Korfbaltoernooi 
 
 

10 
 

11 
 

12 13 
Einde 
Kinderboekenwe
ek  
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Wk 42  14 
 

15 
 

16 17 

 
SG 
Voorstelling gr. ½ 

18 

 

19  20 

Wk 43   21 
Herfstvakantie 

22  
Herfstvakant
ie 

23 

Herfstvakantie 

24 
Herfstvakantie 

25  
Herfstvakantie 

26 
Herfstvakantie 

27 
Einde 
Herfstvakantie 

Wk 44  28 

 

Kijkweek 

29 
 

30 
Kriebelcontrole 
 

31 

Marit jarig 

   

 


