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Samen in beweging: 
Als team starten we dit schooljaar met de cursus Kindgesprekken. Een volgende stap naar het verrijken van ons 

onderwijs, eigenaarschap en het portfolio. Deze cursus is voor een groot deel gebaseerd op het boek ‘Luister je 

wel naar míj?’ van Martine Delfos. 

 

We praten veel over kinderen en over het onderwijs dat we ze willen geven.  

Steeds meer leerkrachten willen echter in gesprek met het kind zélf: wat houdt 

hem/haar bezig? Wat levert energie op? Wat wil het kind leren? Wat heeft hij/zij 

daarbij van mij nodig? 

Onderwerpen in de cursus/training zijn o.a.: 

• Welke vragen stel je, welke vorm kies je, waarover praat je?  

• Hoe zorgt dit voor eigenaarschap? 

• Hoe zorg ik dat een kind zich openstelt? 

• Hoe praat je met kinderen over doelen? 

• Hoe werk je aan een groeimindset? 

• Hoe zorg ik ervoor dat ik elk kind zicht geef op zijn talent? 

 

Informatie/ inloopavond groep 1 t/m 8: (30 sept.) 

       

 

Schoolkorfbaltoernooi woensdag 9 oktober 
Het schema voor vandaag kunt u vinden in bijlage 1! 
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Overblijven met Edith – we zijn gestart! 

 
U heeft een brief van ons ontvangen in september, waarin staat dat we overgaan op een nieuw betalingssysteem 
voor het overblijven op onze school. Mocht u deze niet kunnen vinden, dan is er op school een nieuwe brief 
beschikbaar. 
 
Als ouder maakt u een account aan op de website: www.overblijvenmetedith.nl .  
Het is belangrijk dat u uw inschrijving geregeld heeft, u kunt voor hulp terecht bij Gaby Haandrikman (locatie-
coördinator mailadres: ghaandrikman@sg-owsa.nl of directie@obsdeeiber.nl ).  
 

Kinderboekenweek 2 – 13 oktober 2019: Reis mee!  
De opening werd afgetrapt met een spel; vanaf half 12 kwamen de oudere 
kinderen de kinderen uit de lagere groepen halen en 
moesten ze op zoek naar letters die verstopt waren 
in en rond de school. 
Enthousiast gingen ze aan de slag! 
 
 
 
 

 
Verder zijn er 2 momenten gepland waar de kinderen uit de bovenbouw een 
verhaal gaan voorlezen. In kleine groepjes kun je ze door de hele school verspreid vinden. 

 

Excursie Kröller Müller museum in Otterlo:   
Groep 8 gaat morgen vanaf ongeveer 8:25 uur tot ongeveer 17:00 uur naar het Kröller Muller museum.  

De dag bestaat uit een verdeling van 3 diverse activiteiten:  
* Ze bekijken in het museum de schilderijen dmv opdrachten 
* Bij mooi weer gaan ze naar de Koperen Kop, op de witte fietsen  
   naar het St. Hubertusslot en de karpervijver 
   Bij slecht weer gaan ze naar de Koperen Kop en het Museonder 
* Ze wandelen door de uitgebreide beeldentuin 
  
We wensen hun veel plezier! 

 

Juf Rozemarijn 
In groep 8 heeft juf Rozemarijn binnenkort zwangerschapsverlof. Woensdag 16 

oktober is haar laatste werkdag en dan komt ze in februari terug. Haar verlof wordt 

door juf Sandra Geraets ingevuld op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

http://www.overblijvenmetedith.nl/
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Voorstelling groep 1 & 2 
Op 17 oktober hebben de kinderen uit de 

groepen 1 & 2 een voorstelling “Op de 

step in een luchtballon.”. 

Deze wordt gehouden om 13:05 uur in de 

school de Langewieke en duurt een klein uur.  

We vertrekken om 12:45 uur, mocht u kunnen rijden dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

 

Formulieren: 
In de eerste weken komen er veel formulieren uw kant op, die we graag ingevuld terug zien. Het gaat om:  

* het ouderhulpformulier, we zijn altijd blij met helpende handen! 

* het formulier betaling vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis/schoolkamp 

 

EU-Fruit 
Aan het begin van het schooljaar kun je je als school aanmelden voor EU- schoolfruit. We zijn ingeloot, wat 

betekent dat we als school 20 weken lang gratis groente en fruit geleverd krijgen voor alle kinderen in school. 

In de week van 12-16 november krijgen we het eerste fruit/groente geleverd. Voor drie momenten in de week. 

Op de dinsdag, woensdag en donderdag hoeft uw kind alleen drinken mee te nemen voor de kleine pauze. U 

ontvangt hier nog een ouderbrief over. 

 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019. 

 

Kijkweek 
 In de week na de herfstvakantie ( 28 oktober t/m 1 november) heeft u de mogelijkheid om op dinsdag, woensdag 

of donderdag in de klassen te kijken. In deze week krijgt u goed zicht in de school, in de klas van uw kind en de 

lessen, die er op dat moment gegeven worden.  

Het is fijn om te weten wanneer u wilt komen. De leerkracht heeft een formulier in de klas, waarop u zich kunt 

inschrijven. Wilt u tijdens het bezoek uw mobiel op stil zetten om de kinderen niet te storen? 

 

Groep 8 Voortgezet Onderwijs 
Voortgezet onderwijsschool De Zeven Linden houdt op dinsdag 5 november om 19:30 uur een informatieavond 

voor leerlingen en ouders uit groep 7/8. U bent van harte welkom. U kunt op de schoolsite www.zevenlinden.nl 

meer informatie vinden. 

 
Het Vechtdal College houdt op dinsdag 19 november om 19:00 uur een informatieavond voor leerlingen en 

ouders uit groep 7/8. U bent van harte welkom. U kunt op de schoolsite https://dv.vechtdalcollege.nl  meer  

informatie vinden.  

 

http://www.zevenlinden.nl/
https://dv.vechtdalcollege.nl/
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Kanjerregels! 
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 

We helpen elkaar. 

Hoe los je een probleem op?  

Pieker niet alleen, praat met iemand die je vertrouwt. 

 

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 . 

 

 

Agenda 

Oktober: 

2 tot 13                                    : Kinderboekenweek Reis mee 

10                                              : Groep 8 Excursie Kröller Müller museum 

17                                              : Groep 1 & 2 Voorstelling - om 12:45 op school zijn 

21 t/m 25                                 : Herfstvakantie 

28 t/m 1                                   : Kijkweek 

30                                              : Kriebelcontrole 

 

November: 

7                                               : Studiemiddag Kindgesprekken uw kind is vrij om 12:00 uur 

11                                             : Sint Maarten 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 14 november  2019 

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

 

 
Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

Gaby Haandrikman 
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Bijlage 1     
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 
 


