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Samen in beweging: 

In het kader van de cursus Kindgesprekken worden in de komende weken gesprekken gevoerd met kinderen. 

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? 

Om dit als leerkracht te kunnen leren, worden een aantal gesprekken gefilmd. Via het AVG formulier heeft u hier 

al(of niet)  toestemming voor gegeven. Natuurlijk wordt dit wordt van te voren overlegd met het kind waarvoor 

dit geldt. De leerkracht kijkt en analyseert met een beeldcoach het eigen gedrag en de vraagstelling tijdens het 

gesprek.  

 

Ontwikkelgesprekken  

Op dinsdag 19 november en donderdag 21 november vinden er ouder-
contactgesprekken plaats. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. De 
uitnodiging heeft u via de leerkracht ontvangen. We rekenen op uw komst. 

 

Invalproblematiek 

 Helaas worden we al weer vroegtijdig geconfronteerd met het tekort aan 
invalleerkrachten. Als een leerkracht zich ziek meldt dan zoeken we meteen in 
onze invalpool naar een mogelijke vervanger. Helaas krijgen we de laatste tijd 
steeds vaker de mededeling dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit heeft  te 
maken met het feit dat het aanbod van onderwijskrachten zeer gering is. De 
problematiek geldt niet alleen voor de scholen binnen onderwijsstichting Arcade, 
maar het is inmiddels een landelijk probleem.  
 

Als school vinden we het belangrijk u te blijven informeren. We hebben dit gedaan in onze schoolgids, maar ook 
via dit extra bericht willen we u er op wijzen dat we ons tot het uiterste inspannen om het onderwijs te blijven 
verzorgen. Toch moeten we u er op wijzen dat ook dit schooljaar kinderen onverwachts naar huis gestuurd 
kunnen worden. We zijn ons bewust van de praktische problemen die dit in gezinnen met zich mee kan brengen 
en we hopen met deze tijdige en algemene melding dat ouders zich alvast kunnen voorbereiden.  
 
Binnen onze stichting wordt al het mogelijke gedaan om meer geschikte invalskrachten aan te trekken, we hopen 
dat er landelijk ook de nodige maatregelen worden genomen om deze toenemende problematiek op te lossen.  
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Tot slot willen we benadrukken dat het belangrijk is dat u gebruik maakt van de schoolAPP (pushmeldingen 
inschakelen) of de mail regelmatig checkt. In noodsituaties gebruiken we deze communicatiemiddelen om u op 
de hoogte te brengen.  
 
In het geval dat een groep thuis moet blijven, melden we dat uiterlijk tot 7:45 uur. 
Zorg daarom dat we op school altijd de juiste contactgegevens hebben.  
Wachtwoord voor de App kwijt?  
Stuur even een mail naar directie@obsdeeiber.nl en vermeld daarin om welke groep(en) het gaat. 
 

Overblijven met Edith – we zijn gestart! 

 
De eerste maand overblijven met Edith is afgerond. U ontvangt de eerste factuur voor het overblijven van uw 
kind(eren)  in oktober half november en de afronding volgt rond 25 november.  
 
Heeft u nog geen account? 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 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. 

 

Juf Hedwig 

In groep 6 heeft juf Hedwig binnenkort zwangerschapsverlof. Deze gaat in 

op maandag 25 november en dan komt ze in maart terug. Haar verlof wordt 

vanaf 1 december door juf Eline Otter ingevuld op de dinsdag t/m de vrijdag. 

Op de maandag  en de eerste week van juf Hedwigs verlof komt Fiona Rienties  ons team versterken in 

groep 6. En zij werkt tevens de woensdagen in groep 8. 

  

Hulp gevraagd: 

De werkgroep Afscheid groep 8 zoekt nog enthousiaste vaders of moeders, die zouden willen helpen. 

Hierbij kunt u denken aan: op de avond van de musical hulp bieden, het afscheid helpen organiseren. 

Denkt u: “Dat is wat voor mij!” Dan kunt u zich opgeven bij leden van de ouderraad of via het mailadres 

directie@obsdeeiber.nl 

 

EU-Fruit 

Deze week (van 12-16 november) krijgen we het eerste fruit/groente geleverd. De levering was 

helaas verlaat. We hebben daarom besloten om de fruitdagen op de woensdag, donderdag en 

vrijdag te houden. Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeft uw kind alleen drinken mee te 

nemen voor de kleine pauze. In de bijlage vindt u een ouderbrief. 

mailto:directie@obsdeeiber.nl
http://www.overblijvenmetedith.nl/
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Wist u dat …. 

Kinderen het fijn vinden om op tijd op school te zijn? Uw kind mag vanaf 8:15 uur op het plein spelen. De eerste 

bel gaat om 8:25 uur, zodat we op tijd kunnen beginnen. 

 

Honden superlief zijn, maar dat sommige kinderen hiervoor wat bang zijn. Zou u rekening willen 

houden met waar u gaat staan, zodat er voldoende ruimte is om hier met een grotere boog 

omheen te lopen? Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

Jonge kinderen (3-5 jaar) die voor onze school fietsen soms onverwachts wat slingeren en dat dan 30 km per uur 

bijna  nog te snel is om adequaat te kunnen reageren? 

 

Flessenactie Top 2000 café Dedemsvaart 

De opbrengst van de flessenactie van TOP2000 café in 

Dedemsvaart gaat dit jaar voor de aanpassingen van de 

rolstoelbus van Tim. Tim is een prachtige, schattige kleuter 

van 4. Door een zeer ernstige hersenafwijking en het 

epilepsiesyndroom van West heeft hij echter het 

ontwikkelingsniveau van een baby. De ouders willen 

dolgraag een bus aanpassen, zodat Tim als volwaardig lid 

van de familie mee kan op stap. Hiervoor is veel geld nodig. 

Wilt u helpen om dit doel te halen? Komende  maand 

verzamelen we in lege statiegeldflessen. 

Er hangen bij het raam in de kikkerpoel doorzichtige plastic 

vuilniszakken om lege flessen in te verzamelen.  

 

Hij komt … 

Sinterklaas is weer in het land. Inmiddels heeft juf Ilse contact 

gehad met de hoofdpiet en hij heeft beloofd dat hij net zoals 

andere jaren op 5 december ook onze school zal bezoeken. We 

vinden dit natuurlijk fantastisch! 

In de groepen wordt er inmiddels hard gewerkt om te zorgen 

dat Sinterklaas het goed naar zijn zin zal hebben bij ons op 

school. Ook de ouderraad en andere hulpouders doen 

ontzettend hun best om de school in Sinterklaas-sferen te 

brengen. Donderdag 5 december zal Sinterklaas onze school 

bezoeken. Het dringende verzoek om deze dag niet eerder dan 

8.15 uur op school te komen (voor alle groepen). De kinderen 

hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen. ’s 

Middags gaan de kinderen  gewoon naar school. 
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Kerstviering 

Donderdag  19 december vieren we Kerst op school. De kinderen gaan die  middag naar school en zijn de 

vrijdagmiddag (20 december) hiervoor vrij. U ontvangt hierover nog informatie. 

 

Kanjerregels! 

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

Ik loop  rustig  door  de school. 

 

Ik gebruik goede manieren en praat beleefd tegen klasgenoten, 

leerkrachten en hulpouders 

 

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 

November: 

19                                             : Ontwikkelgesprekken (op afspraak) 

21                                             : Ontwikkelgesprekken (op afspraak) 

28                                             : MR vergadering  

 

December: 

5                                              : Sinterklaasviering:  de kinderen gaan ’s middags naar school 

10                                           : Cursus Kindgesprekken : de kinderen zijn ’s middags vrij 

19                                           : Kerstviering: de kinderen gaan ’s middags naar school 

20                                           : De kerstvakantie begint om 12: 00 uur 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 december  2019 

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

 

 

 

Namens het hele team wens ik u een fijne  week! 

Gaby Haandrikman 
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