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Personele ontwikkelingen 

We zijn heel blij om te kunnen vertellen dat we er na de kerstvakantie twee nieuwe collega’s bij hebben: Juf 

Rienske Sattler zal op vrijdagochtend groep 1/2 verzorgen en juf Rosalie Rozenboom zal op dinsdag, woensdag en 

donderdag onderwijsassistent zijn in groep 1/2. Juf Rienske komt in de plaats van juf Marjo en juf Rosalie in de 

plaats van juf Elaine. Wij wensen juf Marjo en juf Elaine alle goeds toe in hun nieuwe werkkring en juf Rienske en 

juf Rosalie succes met hun werk bij ons op school! 

 

 

Nieuw meubilair 

Enige jaren geleden is een deel van het meubilair in groep 3 en 4 vervangen. Aanstaande vrijdagochtend 21 

december zal voor de rest van de school nieuw meubilair worden geleverd: nieuwe setjes tafels en stoelen, 

instructietafels, docententafels en docentenstoelen. Nieuwe kasten worden op een later tijdstip geleverd. 

Een deel van de ochtend zal in het teken staan van de wisseling van het meubilair. Voor groep 1/2 hebben we 

besloten dat het beter is dat daarom de kleuters die ochtend niet op school aanwezig zijn. Dat betekent dus voor 

deze groep de gehele dag vrijaf. Mocht dit voor u als ouders i.v.m. opvang problemen gaan opleveren dan horen 

wij dat graag en zullen we proberen daar een oplossing voor te bieden. 

Voor u als ouders is er de mogelijkheid om stoeltjes of tafeltjes gratis mee te nemen. Dat kan eventueel na afloop 

van de kerstviering op donderdag 20 december of vrijdagochtend 21 december. In de loop van die ochtend zal al 

het oude meubilair worden afgevoerd door een oud ijzerhandelaar. 

 

Oudervragenlijst 

Deze week hebben we een bericht ontvangen waaruit blijkt dat 39,4 % van de ouders de ouderenquête hebben 

ingevuld. Onze dank aan iedereen die dit al heeft gedaan. Bij dezen doen we een beroep op alle ouders die de 

enquête nog niet hebben ingevuld; de vragenlijst is opengesteld tot 19 december. Zou u alsnog de vragenlijst 

willen invullen? 

We streven naar een respons van minimaal 60%, zodat er goede conclusies kunnen worden getrokken en een 

trend kunnen waarnemen n.a.v. hetgeen door u is ingevuld. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Flessenactie 

De opbrengst van de flessenactie van TOP2000 café in Dedemsvaart gaat dit jaar naar DUCHENNE HEROES. 

Duchenne is een spierziekte waarbij de spieren worden afgebroken en deze patiënten overlijden gemiddeld op 35 

jarige leeftijd. Doordat er maar een paar honderd patiënten zijn gaat er te weinig geld naar onderzoeken toe 

vanuit de overheid. Er wordt in december door de organisatie een rolcontainer in school geplaatst om lege 

flessen te verzamelen. Halen wij als school het meeste statiegeld op dan winnen we een filmvoorstelling (er wordt 

rekening gehouden met het aantal leerlingen per school). Als school willen we deze actie graag ondersteunen. 

Dus zoveel mogelijk lege flessen in de rolcontainer graag! 

 

Kerstviering 

Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten of de kerst staat al weer voor de deur. De versiercommissie heeft 

de school omgetoverd in kerstsfeer; het ziet er super gezellig en sfeervol uit. Heel erg bedankt ouders van de 

versiercommissie.  

De leerlingen hebben een brief meegekregen met informatie over het kerstdiner op 20 december. Voor de 

volledigheid zijn als bijlage de brieven opgenomen in deze Nieuwsbrief. 

Vanaf 16.45 uur kunnen de kinderen en hapjes naar binnen worden gebracht. 

Het kerstbuffet duurt van 17.00 tot 18.15 uur. 

Op dinsdagmiddag 18 december gaan we met groep 3 t/m 8 kerstbakjes maken. Zou u uw kind hiervoor het 

volgende willen meegeven: 

- Een bakje gevuld met oase dat alvast is nat gemaakt; het werkt het gemakkelijkst als de oasis enkele 

centimeters boven de rand van het bakje uitsteekt; 

- Een dunne kaars; 

- Kerstgroen; 

- Versiering; 

- En als u erover beschikt: een snoeischaar 

Het is handig als een en ander in een plastic tas zit voorzien van de naam van uw kind. 

 

PS: Het verschil met voorgaande jaren is dat de kinderen gewoon volgens rooster naar school gaan die dag en dus 

’s middags niet vrij hebben. De volgende dag om 12.00 hebben de kinderen vrij en begint de kerstvakantie. 

 

Kanjerregels 

Week  51 Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar: Je beseft niet goed. Wat je een ander aandoet 

Week    2 Van elkaars spullen afblijven: Leen je wat van mij, dat vind ik goed; maar ik vind wel dat je het       

                             vragen moet 

Week    3 Iedereen hoort erbij: Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn; Hoe meer zielen, des te meer gein 
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Aanmelden leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen nu en 1 oktober 2019 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 gemaakt 

worden voor een persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. 

 

 

 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend, prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar! 

 

Lútsen Renema 

 

 

Agenda 

 

December: 

 

Donderdag 13: MR vergadering 

Donderdag 20: Kerstviering 

Vrijdag 21      : groep 3 t/m 8 om 12.00 vrij 

                         groep 1/2 hele dag vrij 

 

 

Januari: 

 

Donderdag 10: studiemiddag: groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o.b.s. De Eiber: een school in beweging! 4 

 

 

OBS De Eiber 

Kerstbuffet 

Groep 3 t/m 8 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Nog een paar weken en dan is het weer kerst. Net als vorig jaar gaan we weer een kerstbuffet organiseren op 
donderdag 20 december, van 17.00 u. tot 18.15 u.  Daarvoor kunnen we wel weer de hulp van u gebruiken. 
We willen heel graag dat ieder kind 10 hapjes maakt, kookt of bakt. Dat kan van alles zijn, een paar voorbeelden 
zijn:  
 
-Bladerdeeghapjes    -Stokbrood                                     Bami 
-Knakworstjes     -Mini pizza                                      Nasi 
-Fruitspiesjes     -Gevulde eieren                             Macaroni 
-Soep      -Gevulde tomaatjes                      Spaghetti  
-Frikadelletjes     -Drumsticks 
-Kaassoufflé     -Pannenkoekjes 
-Kadetjes     -(mini)Saucijzenbroodjes 
-Bitterballetjes     -Aardappelkroketjes 
-Gehaktballetjes  
 

Het zou fijn zijn als u bij het maken van de hapjes rekening wilt houden met alle kinderen 
qua geloofsovertuiging  en cultuur. Tip: gebruik  i.p.v. varkensvlees, rundvlees of kip. 

 
Het is de bedoeling dat het gerechtje thuis wordt gemaakt en kan op de avond van de kerstviering worden 
meegenomen naar school. 
Vanaf 16.45 uur kunnen de kinderen en de hapjes naar binnen worden gebracht.  
De kinderen mogen in de klas blijven en u kunt na het maken van de foto’s naar de kerstviering voor de ouders in 
de Kikkerpoel en/of het grote plein. 
 
Warme hapjes graag warm aanleveren, om deze hapjes warm te houden ook graag zelf even voor een 
warmhoudplaatje/theelichtje zorgen. Graag zo min mogelijk elektrisch in verband met overbelasting. De 
ouderraad zorgt voor het drinken en zij zorgen ook voor het toetje. 
 
Wilt u in de week van het  kerstbuffet een bord, beker, mes, vork en lepel, voorzien van naam aan uw kind 
meegeven? 
 
In elke klas hangt een intekenlijst, waarop u kunt aangeven wat voor gerecht u maakt. 
 Vanaf 10 december hangt de intekenlijst bij de deur van elke groep. Zou u uiterlijk maandag 17 december de lijst 
willen invullen?  
 
Gemaakte kosten kunnen worden vergoed, lever de kassabon met op de achterkant uw naam en 
bankrekeningnummer in bij de leerkracht. 
 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Kerstcommissie  
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OBS De Eiber 

Kerstbuffet 

Groep 1 en 2 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Nog een paar weken en dan is het weer kerst. Net als vorig jaar gaan we weer een kerstbuffet organiseren op 
donderdag 20  december, van 17.00 u. tot 18.15 u.  Daarvoor kunnen we wel weer de hulp van u gebruiken. 
We willen heel graag dat ieder kind 5 hapjes maakt, kookt of bakt. Dat kan van alles zijn, een paar voorbeelden 
zijn:  
 
-Bladerdeeghapjes    -Stokbrood                                     Bami 
-Knakworstjes     -Mini pizza                                      Nasi 
-Fruitspiesjes     -Gevulde eieren                             Macaroni 
-Soep      -Gevulde tomaatjes                      Spaghetti  
-Frikadelletjes     -Drumsticks 
-Kaassoufflé     -Pannenkoekjes 
-Kadetjes     -(mini)Saucijzenbroodjes 
-Bitterballetjes     -Aardappelkroketjes 
-Gehaktballetjes  
 

Het zou fijn zijn als u bij het maken van de hapjes rekening wilt houden met alle kinderen 
qua geloofsovertuiging  en cultuur. Tip: gebruik  i.p.v. varkensvlees, rundvlees of kip. 

 
Het is de bedoeling dat het gerechtje thuis wordt gemaakt en kan op de avond van de kerstviering worden 
meegenomen naar school. 
Vanaf 16.45 uur kunnen de kinderen en de hapjes naar binnen worden gebracht.  
De kinderen mogen in de klas blijven en u kunt na het maken van de foto’s naar de kerstviering voor de ouders in 
de Kikkerpoel en/of het grote plein. 
 
Warme hapjes graag warm aanleveren, om deze hapjes warm te houden ook graag zelf even voor een 
warmhoudplaatje/theelichtje zorgen. Graag zo min mogelijk elektrisch in verband met overbelasting. De 
ouderraad zorgt voor het drinken en zij zorgen ook voor het toetje. 
 
Wilt u in de week van het kerstbuffet een bord, beker, mes, vork en lepel, voorzien van naam aan uw kind 
meegeven? 
 
In elke klas hangt een intekenlijst, waarop u kunt aangeven wat voor gerecht u maakt. 
 Vanaf 10 december hangt de intekenlijst bij de deur van elke groep. Zou u uiterlijk maandag 17 december de lijst 
willen invullen?  
 
Gemaakte kosten kunnen worden vergoed, lever de kassabon met op de achterkant uw naam en 
bankrekeningnummer in bij de leerkracht. 
 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Kerstcommissie  

 


