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De Eiber in beweging: 

Letterlijk in beweging zijn: voor groep 5 beginnen de danslessen bij dansschool Drenth Dance Centers op 
vrijdagochtend 24 januari van 8:45 uur tot 9:30 uur. Half maart is dit afgerond. 

                                                
                                          We wensen alle kinderen heel veel dansplezier! 

 

Nieuwjaarsmoment: 

De maandag na de kerstvakantie zijn we gestart met een gezellige 
bijeenkomst in de kikkerpoel (voor de ouders)en in de klassen (voor de 
kinderen) om te vieren dat het nieuwe  jaar begonnen is. Even met 
elkaar samen een glas kinderchampagne, kopje koffie of thee en een 
rolletje om het nieuwe jaar in te luiden. 
 
Dit jaar staat er weer eens een 29 februari op de kalender. Maar waar 
komt de schrikkeldag eigenlijk vandaan? 
De schrikkeldag werd in 46 voor Christus ingevoerd. Dit door Julius Caesar. Hij hervormde de Romeinse kalender 
en bepaalde dat er eens in de vier jaar een schrikkeldag moest worden ingelast. 

De reden dat er een schrikkeldag ingevoerd ‘moest’ worden, zit hem in het feit dat de aarde 
365 dagen en ongeveer 6 uur nodig heeft om rond de zon te draaien. Ieder kalenderjaar 
duurde daardoor dus 6 uur korter dan het zogenaamde zonnejaar. Caesar bepaalde daarom 
dat er eens in de vier jaar (4×6=24 uur) een schrikkeldag moest worden ingevoerd. Op die 
manier zouden we niet uit de pas gaan lopen. 

De berekening van Caesar was echter niet helemaal volledig. Hierdoor was er in de zestiende eeuw een verschil 
ontstaan van maar liefst tien dagen. Paus Gregorius XIII wilde dat in 1582 herstellen. De Gregoriaanse kalender 
ging toen in en men liep de achterstand in een klap in.  Van 4 oktober 1582 ging men naar 15 oktober 1582. Om 
te voorkomen dat er weer zo’n groot verschil zou ontstaan bepaalde de paus dat eeuwjaren voortaan geen 
schrikkeljaar meer zouden zijn, behalve de door 400 deelbare eeuwjaren. Hierdoor was 1900 geen schrikkeljaar, 
maar het jaar 2000 wel. 
 

https://historiek.net/julius-caesar-romeins-generaal/965/
https://historiek.net/c/romeinse-rijk/
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Hoewel vrijwel iedereen wel weet wat een Schrikkeldag is, is minder bekend waar de naam vandaan komt. De 
naam komt van het middeleeuwse woord scricken wat zoveel betekent als ‘lopen met grote passen’. In 
Engelstalige landen wordt de dag ook wel leap day (sprong dag) genoemd. 
 

Overblijven met Edith  

De derde maand overblijven met Edith is afgerond. U ontvangt de factuur voor het overblijven van uw kind(eren)  
in december binnenkort. Mocht de factuur niet kloppen, dan hoor ik dat graag, hierop onderneem ik actie. De 
afronding volgt rond 26 januari.  
 
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. 

 

Even voorstellen: 

  

Hallo! Sinds begin december ben ik werkzaam op De Eiber in groep 6 en vervang ik Hedwig 

ten tijde van haar verlof. Ik heb het erg naar m’n zin hier! Leuke kinderen en fijne collega’s 

 Ik mag nog tot en met maart van ze genieten.   

Loopt u gerust eens binnen als u nader kennis wilt maken. Mijn werkdagen zijn dinsdag tot 

en met vrijdag.  

Eline Otter 

 

 
Hallo allemaal! 
 
Even voorstellen... Mijn naam is Fiona Rienties, ik ben 37 jaar en 
woon in het mooie dorp Dalen. Met veel plezier werk ik als 
leerkracht in het basisonderwijs. Op dit moment werk ik 4 dagen, 2 
dagen op obs De Eiber: op maandag in groep 6 en op woensdag in 
groep 8 en 2 dagen op ‘t Kompas in groep 3/4. Ik ben een groot 
muziekliefhebber en geef dan ook graag muziekles in mijn groepen. 
Naast m’n werk zing ik met veel plezier bij Popkoor Sounds4You in 
Oosterhesselen. Ook ben ik voorzitter van deze vereniging. Als het 
mooi weer is wandel ik graag met mijn hond in het bos. Verder 
spreek ik in mijn vrije tijd graag met vriendinnen af voor een gezellig 
avondje uit met een lekker hapje en drankje of een leuke middag shoppen.  
 
Ik heb het enorm naar m’n zin op de beide scholen hier in Dedemsvaart en hoop dat ik hier nog lang kan blijven 
werken!  
 
Groetjes, 
Fiona 
 

https://historiek.net/c/middeleeuwen/
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Meeloopochtend voor groep 8 op de ‘Zeven Linden’: 

Vrijdag 17 januari heeft groep 8  een meeloopochtend op de Zeven Linden. De leerlingen moeten zelf om 8.20 uur 

op de Zeven Linden zijn. Om 8.30 uur begint het programma. Juf Sandra vangt ze hier op (bij de fietsenstallingen 

voor de leerlingen). De groep gaat samen naar binnen. De Zeven Linden verzorgt verder het gehele programma. 

Ze volgen een aantal lessen, zodat ze het onderwijs van de Zeven Linden echt gaan ervaren. Rond 12.10 uur is 

ongeveer de afsluiting. De leerlingen moeten op eigen gelegenheid naar huis. De Zeven Linden vraagt of de 

leerlingen een fiets meenemen en sportschoenen. Omdat ze wat later vrij zijn, mogen de leerlingen ’s middags 

een kwartiertje later op school komen. Om half 2 moeten ze op de Eiber aanwezig zijn. 

 

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! 

Op het plein zien we dat over het algemeen de kinderen prima met elkaar omgaan. Soms komt het voor dat er 

een meningsverschil ontstaat. Als leerkracht/ pleinwacht proberen we dit in eerste  instantie op te merken en 

met de kinderen samen  uit te spreken. 

 

Er wordt van de kinderen verwacht dat als ze merken dat het spelen niet meer goed verloopt en zich boos voelen 

worden, ze proberen om in een gesprek (evt. met de pleinwacht erbij) dit op te lossen.  

 

Rode kaart(gedrag wat we niet tolereren): Als we zien dat kinderen schoppen of slaan zal de pleinwacht het 

gesprek aan gaan. En is de consequentie dat het kind / de kinderen 2 pauzes op het bankje onder toezicht van de 

pleinwacht zijn/haar pauze doorbrengt. 

 

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

Als ik moeite  heb van het gedrag van de ander,  bespreek ik dit met 

diegene. 

 

We gebruiken goede manieren en praten respectvol tegen 

medeleerlingen, leerkrachten en  hulpouders. 
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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 

                                              

Januari: 

20                                           : Start afnames CITO toetsen 

22                                           : ITV 

29                                           : Cursus Kindgesprekken op de middag 

30                                           : Stakingsdagen groep 1 t/m 4 gaan in  de ochtend naar school 

                                                  groep 1 t/m 4 zijn de middag vrij (studiemoment leerkrachten) 

                                                  groep 5 t/m 8 zijn vrij 

31                                           : Stakingsdagen groep 1 t/m 4 gaan naar school 

                                                  groep 5 t/m 8 zijn vrij 

Februari: 

10                                          : MR vergadering en een OR vergadering 

17 t/m 21                             : Voorjaarsvakantie 

24                                          : Studiedag Zorg: de kinderen zijn vrij 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  13 februari  2020 

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

 

          
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 

 

mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Bijlage 1    
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

Voor Rots/water groep 7 en 8 zijn nog wat plekjes vrij. 

 


