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Vruchtbare grond: 

 

 

Juf  Rozemarijn en juf Hedwig zijn beide zwanger! 
 
Dat vinden we natuurlijk fantastisch nieuws. Gefeliciteerd! 
 
Juf Rozemarijn is half november uitgerekend en juf Hedwig half 
december.  
 
Voor beide groepen is  vervanging geregeld, hierover krijgt u na 
de zomervakantie meer informatie. 

 

 

Voorstelling: “De Gruffalo” 

 

 

 

Aan ouders, opa’s/ oma’s, familie, vrienden en belangstellenden 

 

 

Donderdag 27 juni spelen de kinderen uit groep 2 de voorstelling “De 

Gruffalo”. 

 

We beginnen om 14:50 uur met spelen.  

U bent allen van harte welkom! 

 

MR vergadering 

 Op maandag  1 juli heeft de MR een vergadering, deze start om 19:30 uur. 
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Bedankt klusouders! 

We kunnen genieten van ons opgeknapte schoolplein. Zie eens wat een schitterend resultaat: 

  
Heel erg bedankt! 

Schoolontwikkeling: Formatie   

De laatste formatiezaken moeten vóór de zomervakantie  nog worden afgerond en de groepen zijn aan 
de volgende leerkrachten gekoppeld.  
Groep 1 & 2 krijgen les van juf Corry Dijkstra/ juf Marieke van de Klashorst  
                       met naast hun onderwijsassistent Marit Boerdijk 
Groep 3 krijgt les van juf Melissa Somsen 
Groep 4 krijgt op de ochtenden les van meester Frans van der Zwaag  
                en op de middag wordt deze groep gesplitst en gecombineerd met groep 3 en groep 5 
                De ouders krijgen nog een aparte mail met in welke groep hun kind op de middag zit. 
Groep 5 krijgt les van juf Martje Zandbergen / juf Marieke van de Klashorst 
Groep 6 krijgt les van juf Hedwig Groenewold 
Groep 7 krijgt les van meester Gijs Zuidema 
Groep 8 krijgt les van juf Rozemarijn Bos 
 
Voor dans/drama is Juf Ursula Veenstra op dinsdag en donderdag aanwezig. 
Locatiecoördinator Gaby Haandrikman is 2 dagen in de week op de Eiber aanwezig. 
Ze heeft op de maandag een vaste dag, in de oneven weken werkt ze daarnaast op de woensdag en in 
de even weken de donderdag.  
Intern begeleider Lucienne Sipma is 1,5 dag in de week op onze school. 
De directeuren Ilse ter Horst en Gretha Vleems zijn op verschillende momenten aanwezig. 
 

Directiekamer 

   

De klassen en het  leerplein waren 

al voorzien van nieuw meubilair, 

langzaam krijgt de rest van school 

ook vorm. 
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Afscheid: 

Donderdagavond 4 juli heeft groep 8 de afscheidsmusical.  

De groep is al heel enthousiast aan het oefenen!  

’s Middags wordt de generale opgevoerd aan groep 3 tot en met 7.  

De musical zelf start om 19.30 uur. Er is een inloop vanaf 19.15 uur.  

De voorstelling ’s avonds is bedoeld voor de ouders en andere familieleden. 

Alle gezinsleden (dus ook jongere broertjes en zusjes) zijn welkom.  

De verantwoordelijkheid voor de kinderen die meekomen, ligt bij de ouders 

zelf. Er wordt verwacht dat deze kinderen bij hun ouders gaan en blijven 

zitten en tijdens de voorstelling stil zijn. Ook na afloop en in de pauze 

houden de ouders toezicht!  

Er is een leuke verloting en voor het pauzedrankje wordt ook een vergoeding 

gevraagd. Het is dus handig om wat geld mee te nemen. 

 

Voorgaande jaren was er aan de musical een afscheid gekoppeld. Dat zal dit jaar anders gaan. Er is een 

aparte afscheidsavond op dinsdag 9 juli. We starten dan om 17.30 uur met het team en de leerlingen 

van groep 8. We gaan dan samen eten.  

Om 18.30 uur mogen ook de ouders / stiefouders aansluiten (na het eten). Opa’s, oma’s, broers en 

zussen en dergelijke zijn niet uitgenodigd. We hebben dan nog een leuk programma van drie kwartier / 

een uur en daarna is er nog de gelegenheid om een drankje te drinken. Om ongeveer 20.00 uur willen 

we de avond afsluiten.  

We zijn voor deze avond nog op zoek naar één of twee barbecues en iemand die ervoor wil zorgen dat 

de barbecue op de bewuste avond op school aanwezig is.  

 

Ook de vossenjacht is dit jaar in een andere vorm gegoten. Groep 1 tot en met 7 is niet meer vrij.  

Groep 8 zal dit jaar de vos zijn en de andere groepen gaan in gemengde groepjes (onder begeleiding van 

ouders/leerkrachten) op zoek naar de vossen. Van ongeveer kwart voor 10 tot kwart voor 11 zijn we in 

het dorp te vinden. Voorafgaand en na afloop zijn we gewoon op school. Er is na afloop geen lunch 

meer, zoals voorgaande jaren. Daarvoor in de plaats gaan we nu dinsdag barbecueën.  

 

Op dinsdag 9 juli mag groep 8 onze jaarlijkse 

traditie voortzetten. Ze gaan dan snoep strooien. 

Ze moeten hiervoor voorverpakte snoepjes 

meenemen.  

 

We nemen dit jaar op woensdag 10 juli al 

definitief afscheid van groep 8. Ze zijn de 

donderdag en de vrijdag voor de vakantie vrij. 

Om kwart voor 12 zullen we de kinderen de 

school uitgooien. Het zou leuk zijn als de ouders 

hier bij kunnen zijn.  
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Kanjerregels! 

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

25 Van elkaars spullen afblijven 

Leen je wat van mij, dat vind ik goed, 

maar ik vind wel dat je het vragen moet 

26 naar elkaar luisteren 

Wil iemand jou iets zeggen, luister er dan naar 

Gaat het je vervelen, zeg het dan tegen hem of haar 
27 We doen elkaar geen pijn 

met schelden, liegen, slaan of schoppen, 

gaat de goede sfeer naar de knoppen 
28 Niet zoveel op elkaar letten 

Door alleen maar op een ander te letten, 

kun je zelf geen stap meer verzetten 

 

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

contact opnemen met de directie . 

 

Voor het nieuwe schooljaar gaan we overstappen naar een nieuw administratiesysteem 

Overblijven met Edith. Hierover hoort u spoedig meer. 

 Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

 Gaby Haandrikman 

 

Agenda 

Juni: 

25                                              : Gesprekken op verzoek van de leerkracht/ouder 

27                                              : Voorstelling de Gruffalo door de kinderen uit groep 2 

Juli: 

1                                                : MR vergadering 

2                                                : Schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 

3                                                : Studiedag – de kinderen zijn vrij 

4                                                : Afscheidsmusical 19:30 uur 

8                                                : Meesters en Juffendag  

9                                                : Afscheid groep 8 snoep strooien en afscheidsavond start om 18:30 uur 

10                                              : Vossenjacht 

11                                              : Groep 8 heeft zomervakantie 

12                                              : Voor groep 1 t/m 7 begint de zomervakantie om 12:00 uur , 

                                                    deze duurt t/m zondag 25 augustus 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 11 juli  2019 

Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 


