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De Eiber in beweging 
 Inmiddels zijn door bijna alle kinderen de toetsen afgerond. Op de studiedag zorg 
(maandag 24 februari) richten alle 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 9 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 binnenkort een adviesgesprek hebben met juf 

Sandra. Zij ontvangen per mail de indeling. 

 

Samenwerking 

Arcade en Kinderwereld organiseren VIP-momenten 

VIP staat bij de scholen van Onderwijsstichting Arcade voor Very Important 
Peuter. De komende maanden zullen peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar als 
echte VIP worden behandeld. Dit gebeurt in samenwerking met 
Kinderopvangorganisatie Kinderwereld. Te beginnen op de openbare scholen in 
Hardenberg, Dedemsvaart en Balkbrug. 

Elke maand worden peuters en hun ouders uitgenodigd om aan een leuke 
activiteit te deel te nemen bij een school in de buurt. In Hardenberg zijn dat OBS 
De Kern, OBS ’t Spectrum, OBS Baalder en OJS Het Palet. In Dedemsvaart treden 
OBS ’t Kompas en OBS De Eiber als gastschool op en in Balkbrug geldt hetzelfde 
voor ODS Prinses Margriet en OBS Oud-Avereest. 
‘De activiteiten zijn gevarieerd’, vertelt Dion Veurink namens Kinderwereld. ‘De 
ene keer gaan we bewegen en muziek maken, de andere keer dansen of een 
sensory bag knutselen.  
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Daarnaast kunnen de VIP’s hun ‘Nijntje Beweegdiploma’ halen. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen door onze 
pedagogisch medewerkers.’ 
 
Ook is er nog een andere bijkomstigheid. ‘Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de scholen en onze 
organisatie, die inmiddels in de gemeente Hardenberg locaties heeft in Dedemsvaart, Hardenberg en Balkbrug. 
Alles is geheel vrijblijvend en gratis. Dat betekent dat ouders die vooral interesse hebben in een leuke activiteit 
voor hun kind zich gewoon kunnen aanmelden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.’ 
Op de website van Kinderwereld, www.kinderwereld.info, en www.onderwijsstichtingarcade.nl/VIP staan de data 
en tijden van de VIP-uurtjes op de diverse scholen. De eerste start al begin februari. 
In de gemeente Coevorden wordt in een latere fase gestart met dit nieuwe peuteraanbod. 

 

Overblijven met Edith              

De vierde maand overblijven met Edith is afgerond. U ontvangt de factuur voor het overblijven van uw kind(eren)  
in januari binnenkort. Mocht de factuur niet kloppen, dan hoor ik dat graag, hierop onderneem ik actie. De 
afronding volgt rond 26 februari.  
 
U kunt voor hulp en het maken van een afspraak terecht bij Gaby Haandrikman (locatie-coördinator mailadres: 
ghaandrikman@sg-owsa.nl of directie@obsdeeiber.nl ).  
 
Hoe kunt u  zien of uw kind aangemeld is voor een overblijfdag?  
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. 

 

 

Voorleeskampioenschap 
Donna Foppen uit groep 8 gaat obs de Eiber vertegenwoordigen  

bij de voorleeskampioenschappen.  

Ze heeft nog eventjes de tijd om zich voor te bereiden;  

de kwartfinale in Hardenberg zal de komende donderdag  

plaats gaan vinden. Succes Donna! 

 

 

Schrijver op bezoek 
 

 Op dinsdag 25 februari komt Annemarie Bon (schrijfster) bij de 

groepen 3 & 4 op bezoek van 10:00 uur tot 12:00 uur. 

 

 

http://www.kinderwereld.info/?fbclid=IwAR1NVPtpKz70e3eZCaZuNZqrvhRNYXQiTrqveVU6m58EcNFHlzkjNUavJbk
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/VIP?fbclid=IwAR0uMjiLMhwLfy9OO4Mr6aL2tKKci7UM2ZM7eh1euoZ5qMRvy9R3ay1hEQg
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Schoolreizen 
De bestemming voor de schoolreizen zijn bekend. Op dinsdag 23 juni 2020 is het zover! (Nadere informatie volgt) 

 

Groep 1 & 2 gaan naar Ballorig in Meppel: Van 8:45 uur tot 15:15 uur 

  
 

Groep 3 & 4 gaan naar Duinen Zathe in Appelscha:Van 8:45 uur tot 16:45 uur 

  
 

Groep 5, 6 en 7 gaan Naar Avonturenpark Hellendoorn in Hellendoorn: Van 9:15 uur tot 17:00 uur 

  

 

Schoolkamp 
Groep 8 gaat dit jaar van 18, 19 en 20 mei op kamp naar Schiermonnikoog. Nadere informatie volgt te zijner tijd. 
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Carnaval 
Dit jaar hebben we op de Eiber weer een jeugdprins Carnaval …..Niek!  

Dat laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan . 

Op dinsdagmiddag 25 februari zullen we met de gehele school Carnaval 

vieren. 

Deze middag mogen de kinderen verkleed op school komen. 

 

We maken er een mooie middag van! 

 

Oproep 
 

Soms gebeurt er een klein ongelukje, waarbij kleding nat 

wordt. We zijn op zoek naar kleding  van maat 110 t/m 

maat 140 en kleine sokken voor de kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4. Misschien heeft u thuis nog iets liggen 

wat u kunt missen?  Zou u dan aan ons willen denken, 

alvast bedankt! 

 

 

Kanjerregels! 
De komende weken staan de volgende regels centraal in de 

groepen: 

‘ik zorg tijdens spel dat de ander zich veilig 

voelt’ 

 

‘als ik fout zit, bied ik mijn excuses aan’ 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 
 
Uw kind is vrij  in de voorjaarsvakantie en op de aansluitende studiedag Zorg. 
Deze vakantie start op maandag 17 februari en eindigt op maandag 24 
februari. We wensen u een hele fijne vakantie en zien graag uw kind(eren) op 
dinsdag 25 februari op school terug. 
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SchoolApp 
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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?  
 
Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek en/of voor 
een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. ( U kunt mailen naar directie@obsdeeiber.nl of 
telefonisch contact opnemen met de school 0523-613419 en vragen naar Gaby Haandrikman)  
 
 

Agenda 

                                              

Februari: 

10                                          : MR vergadering en een OR vergadering 

17 t/m 21                             : Voorjaarsvakantie 

24                                          : Studiedag Zorg: de kinderen zijn vrij 

26                                          : De kriebelcontrole wordt uitgevoerd 

 

Maart: 

6                                           : uw kind krijgt het rapport mee naar huis 

9-13                                     : de voortgangsgesprekken 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  12 maart 2020 

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

 

         

 

Namens het hele team wens 

ik u een fijn  weekend! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@obsdeeiber.nl


o.b.s. De Eiber: een school in beweging! 7 

 

Bijlage 1                
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