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Samen in beweging: 

Het schooljaar 2019/2020 is begonnen. We zijn dit schooljaar binnen gevlogen met een dans.   
Ik zag enthousiaste kinderen en collega’s (het team) die er een geweldig jaar van willen maken met 
elkaar en met plezier naar school  toe komen.  

 
We zijn in alle klassen gestart met het bespreken van de vertrouwensposter 
om het goed te willen doen in de klas en op het plein. 
Het bespreken van de petten en kanjerafspraken, hoe zat het ook al weer. 

 
De kanjerafspraken zijn:    
* ik ben te vertrouwen  
* ik help een ander  
* we werken samen  
* we hebben plezier  
* we doen mee 
 
 

 
En we zetten in op verschillende kennismakingsspellen en 
vertrouwensoefeningen.  
 
Hoe leuk zal het zijn om deze kleine spellen ook eens thuis met uw kind te 
spelen en ervaren hoe uw kind hier in staat en dat het hierover op school kan 
vertellen.  
 

 

Startgesprekken: 

Op dinsdag 17 september en donderdag 19 september vinden de startgesprekken plaats. Zit uw kind bij 
een andere leerkracht, dan in het voorgaande jaar, dan heeft u van de leerkracht een uitnodiging met 
een tijd ontvangen. We  verwachten dat u het belangrijk vindt om te komen.  
 
De startgesprekken ervaren de leerkrachten als zeer prettig en er is echt een moment om te vertellen 
hoe het kind thuis is. Misschien wilt u de gezinssituatie omschrijven of vragen stellen over de 
ondersteuning die kan worden geboden. We willen graag samen met u de zorg dragen voor uw kind en 
er een plezierig en leerzaam jaar van maken. 
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Informatieavond voor groep 1 t/m 8:  

van 18:30 uur tot 19:30 uur 

Op 30 september staat de jaarlijkse informatieavond gepland.  

Vanaf 18:30 uur kunt u samen met uw kind de school binnen lopen om in de klas te kijken. 

Groep 8 houdt om 18:30 uur een presentatie over het komende schooljaar 

Groep 1 en 2 houdt een presentatie over de vernieuwde versie van onderbouwd om 18:45 uur 

Groep 3 start om 19:00 uur met de presentatie hoe de kinderen werken in groep 3 

Ook kunt u de Medezeggenschapsraad en de ouderraad op deze avond treffen. 

    

 

Overblijven met Edith 

U heeft een brief van ons ontvangen waarin staat dat we overgaan op een nieuw betalingssysteem voor het 
overblijven op onze school. Mocht u deze gemist hebben, dan kunt u deze alsnog ophalen bij de directie of de 
leerkracht.  
 
Als ouder maakt u een account aan op de website: www.overblijvenmetedith.nl . We starten op 1 oktober met 
het nieuwe systeem, dus het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk uw inschrijving geregeld heeft.  
 
Mocht u dit moeilijk vinden dan zijn er op school 2 momenten gepland waarop u hier hulp bij kunt krijgen: 
op maandag 23 september tussen 8:30 uur en 9:30 uur en woensdag 25 september van 12:00 uur  tot 13:30 uur.  

 

Kinderboekenweek 2 – 13 oktober 2019: Reis mee!  

 
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein 
of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. 
Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming 
maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef 
avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met 
een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en 
met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van een rondje op de 
step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je 
samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal. 

 

Korfbaltoernooi:   

Op 9 oktober is het zover. Zodra de informatie bij ons binnenkomt met speeltijden 
wordt dit met u gedeeld door de leerkracht. Ik kan u al wel vertellen dat er zeker 2 
teams gevormd kunnen worden en misschien zelfs 3. En dat ze het geweldig vinden als 
er op het toernooi zelf toeschouwers zijn, die hun komen aanmoedigen 
 

 

http://www.overblijvenmetedith.nl/
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Voorstellen: 

Ons team is versterkt met 2 leerkrachten: Sandra Geraets en Brenda Broere. 

We hebben 2 stagiaires onderwijsassistent in de school: Chloë Snoijer, Romy Spijker en Jeanet Brouwer. 

We hebben een stagiaire PABO in groep 4: Erik de Boer 

De gymlessen voor het komende seizoen worden gegeven door sportdocent Kirsten Bies 

En enkele muzieklessen worden begeleid en gegeven door Levi Akkerman. 

Wij zijn blij met zoveel extra handen in de school en wensen jullie een fijne tijd bij ons. 

In de komende nieuwsbrieven kunt u meer nieuws over hun verwachten. 

 

Installeren van de schoolApp:  

U heeft allemaal een brief via de mail ontvangen over het opnieuw activeren van de 

schoolapp. Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 8 van school en is het van belang om de 

codes aan te passen. Heeft u nog niet opnieuw ingelogd, dan mist u de informatie en de 

foto’s die de leerkracht hierop deelt. Check nog even of het u gelukt is. 

 

Formulieren: 

In de eerste weken komen er veel formulieren uw kant op, die we graag ingevuld terug zien. 

Het gaat om:  

* het AVG formulier; hierop geeft u toestemming (of niet)  voor het plaatsen van foto’s en video’s. 

* het formulier betaling vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis/schoolkamp 

 

Kanjerregels! 

De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 

 

Hier ben ik, het is goed dat ik er ben 

Ik ben te vertrouwen 

wij vertrouwen elkaar 

 

Oproep 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. U kunt zich ook aanmelden als inval-overblijfkracht, in geval van nood/ 

ziekte. Heeft u belangstelling, of wilt u graag informatie hierover, dan kunt u contact 

opnemen met de directie . 
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Agenda 

September: 

17 en 19                                   : Startgesprekken  

25                                              : Groep 7 en 8 Kinderpostzegelactie 

30                                              : Groep 7 en 8 Dode hoek project 

Oktober: 

2 tot 13                                    : Kinderboekenweek Reis mee 

3                                                : Groep 8 afname NIO  

9                                                : Korfbaltoernooi 

10                                              : Excursie Kröller Müller museum 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 10 oktober  2019 

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

 

 

 

 

 

Nog even genieten van de laatste zonnige dagen. 

 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

Gaby Haandrikman 
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Bijlage 1     
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Bijlage 2 

Ga je mee op ontdekkingsreis? 
 

OMMEN – Het Vechtgenotenhuis gaat op kamp en trekt de bossen van Ommen in om op een heuse 

ontdekkingsreis te gaan. Dit bijzondere kamp is voor kinderen die zelf of in hun gezin te maken hebben (gehad) 

met kanker. In het weekend van 27 t/m 29 september zullen ze door een goed opgeleid team worden begeleid en 

leuke avonturen beleven, lachen, praten, luisteren en vooral samen met lotgenootjes even niet bezig zijn met 

kanker.  

Dit kamp is een jaarlijks terugkerend evenement van het Vechtgenotenhuis. Dit inloophuis biedt (ex-

)kankerpatiënten en hun naasten een plek om op adem te komen, creatief bezig te zijn of informeert via lezingen. 

Het laatste weekend van september is speciaal gereserveerd voor kinderen die met kanker worden/zijn 

geconfronteerd. “De impact is groot en de ervaring leert dat even een weekend weg zijn met lotgenootjes waar 

geen enkel gesprek gek is of taboe heel fijn is voor kinderen”, aldus één van de begeleidsters. “Sommige kinderen 

gaan al meerdere jaren mee.” 

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar.  

Kosten bedragen €30,00 per kind. Voor elk volgend kind gaat de prijs met €5,00 omlaag 

Opgeven kan via jeugdkamp@vechtgenoten.nl 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Voor meer info over dit kamp kunt u contact opnemen met  

Gerrit Reinders: 06-20116953 

mailto:jeugdkamp@vechtgenoten.nl
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Bijlage 3 

 

 


