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We zijn weer begonnen! 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer bijna twee weken onderweg. 

We kijken hier tevreden op terug.    

In elke groep worden er samen met de kinderen ook groepsregels 

afgesproken. Het initiatief ligt bij de kinderen, waarbij de nadruk wordt 

gelegd op een positieve formulering. De komende tijd worden de regels 

ook regelmatig geëvalueerd. We gebruiken hiervoor de ‘plus’ (+) en de 

‘delta’ (Δ). De delta staat voor aandachts- of verbeterpunt. Samen 

kunnen we hieraan werken. 

Regels  voor de komende weken: 

- week 38: Let op je taalgebruik 

- Week 39: Lopen in school en op het plein 

- week 40: Van elkaar afblijven 

- week 41: Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar 

Samen met u als ouders hopen we er weer een geslaagd schooljaar van 

te maken. Al vaker hebben we benadrukt dat we uw hulp en 

ondersteuning zeer op prijs stellen. Samen zorgen we voor een goed 

schoolklimaat en zo hoort het! 

Nieuw personeel 

Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe gezichten bij ons op school. We 

hopen dat meester Gijs  (gr. 6), juf  Marjo (gr. 1/2 op vrijdag) en juf 

Elaine (onderwijsassistent groep 1/2 op dinsdag, woensdag en 

donderdag) een leuke tijd bij ons op school tegemoet gaan! 

Verder zijn we gestart met het inzetten van gymdocenten van 

Sportservice Hardenberg op maandag en vrijdag. Deze worden ingezet 

in het kader van werkdrukvermindering voor de leerkrachten.
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Startgesprekken 

We gaan als team dit schooljaar voor het eerst beginnen met startgesprekken. Vanaf groep 2 willen we deze 

gesprekken graag voeren met u als ouder in aanwezigheid van uw kind. De gesprekken zullen plaatsvinden op 

dinsdag 18 en donderdag 20 september en duren 10 minuten. De uitnodigingen met een vragenlijst zijn 

inmiddels de deur uit.  

Het startgesprek is bedoeld om een goede start van het schooljaar met elke ouder en kind te maken. U kent uw 

kind het best. Het is fijn en goed om van u allerlei zaken over uw kind te weten te komen waar we dan, indien 

mogelijk, rekening mee kunnen houden. Hoe u uw kind ziet en wat de leerkracht specifiek moet weten, welke 

ondersteuning/aanpak goed werkt bij uw kind, in hoeverre er ook thuis ook ondersteuning mogelijk is. 

Misschien zijn er specifieke zaken of gezinsomstandigheden die u graag nog even noemt. Verder vinden we het 

belangrijk om wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Ons gezamenlijk doel is dat we er samen 

zorg voor dragen dat het een goed, gezellig maar vooral ook een leerzaam leerjaar wordt voor kind(eren). 

 

Betalingen vrijwillige ouderbijdrage 

Vorige week vrijdag heeft u informatie gekregen over de inning van de ouderbijdrage met het verzoek het 

strookje weer bij de leerkracht in te leveren. Op dat strookje kunt u aankruisen welke betalingsmogelijkheid u 

wilt. Deze strookjes worden door de penningmeester van de OR verwerkt. Dat wil ze zo snel mogelijk doen en 

daarom het verzoek het strookje z.s.m. – deze week - weer in te leveren. Als u het strookje niet meer kunt 

vinden dan is er bij de directie een nieuw exemplaar te krijgen. 

 

Ouderhulpformulieren 

Deze zijn vorige week ook uitgereikt met het verzoek deze in te vullen en bij de leerkracht in te leveren. De 

antwoordstroken zijn nog niet allemaal binnen. Als u het kwijt bent dan kunnen we er voor zorgen dat u een 

exemplaar krijgt. Het zou mooi zijn dat ieder gezin ergens aan meewerkt. 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s 

U heeft als ouders ook een toestemmingsformulier gekregen om aan te geven of u wel of geen toestemming 

voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. De antwoordstroken om toestemming voor het 

gebruik van beeldmateriaal zijn nog niet allemaal binnen. In het kader van de AVG zijn wij verplicht u 

toestemming te vragen. 

 

Info-avond 

Maandag 1 oktober is de jaarlijkse informatieavond in combinatie van zakelijke ouderavond vanaf 18.30 uur tot 

19.30 uur. Het is de bedoeling dat u deze avond samen onder meer met uw kind(eren) een kijkje in de klassen 

komt nemen.  

Ouders die nog een school moeten kiezen zijn ook welkom. Heeft u familieleden, buren of kennissen die nog 

een school zoeken, wilt u hen dan attent op deze mogelijkheid? 

 

Chromebooks 

Alle kinderen van groep 4 t/m 8 werken met een eigen Chromebook; een mini-laptop/tablet waarop ze de 

verwerking van de lessen digitaal maken. We hebben kinderen duidelijk gemaakt dat ze de Chromebooks in 

bruikleen hebben en dat ze er zuinig mee om moeten gaan. We vertrouwen kinderen dat ze dit zullen doen en 

een eventueel ongelukje met dit apparaat zit in een klein hoekje. Maar wanneer wij merken dat kinderen op 

een onzorgvuldige manier omgaan met de Chromebooks of bewust iets stuk maken, zullen wij de ouders 

benaderen voor het vergoeden van de schade. 
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Gezond eten 

Graag willen we u erop attenderen dat de kinderen geen snoep mee mogen nemen naar school. Het komt nog 

wel eens voor dat kinderen tijdens de kleine pauze (10.00 uur) snoep bij zich hebben (bijv. chocola). We 

hebben nu afgesproken dat, als de leerkracht dit constateert, het weer meegenomen moet worden naar huis. 

Voor de regels en afspraken tijdens het overblijven tussen de middag verwijzen we naar het ‘Handboek 

overblijven’ op onze website. 

Graag zien we bij verjaardagen gezonde traktaties. Wij vragen u hier rekening mee te houden. Tips voor 

gezonde traktaties zijn te vinden op: www.gezondtrakteren.nl. Trakteren met een klein cadeautje mag 

uiteraard ook. Maak het vooral niet te groot of te veel. Een verjaardag vieren gaat immers om het plezier en 

het delen, niet om de hoeveelheid. Voor bovengenoemde hebben we geen vast beleid. We gaan er echter 

vanuit dat de ouders ons standpunt steunen. 

 

Aanwezigheid directie en coördinator 

Vanaf 1 september 2017 maakt onze school onderdeel uit van de scholengroep waaronder ’t Kompas 

(Dedemsvaart), Prinses Margrietschool (Balkbrug), Oud Avereest en Vinkenbuurt. Deze scholengroep wordt 

geleid en gecoördineerd door Gretha Vleems en Lútsen Renema (directeuren) en de coördinatoren Ilse ter Horst 

en Monique Finke.  

Op even weken ziet de aanwezigheid voor onze school er als volgt uit: 

Maandag:   Ilse ter Horst 

Dinsdagmiddag:  Gretha Vleems 

Woensdag:  Gretha Vleems 

Donderdag:   Lútsen Renema 

 

Op oneven weken: 

Dinsdagochtend:  Gretha Vleems 

Dinsdag:   Lútsen Renema 

Woensdag:  Ilse ter Horst 

Woensdag:   Lútsen Renema 

 

Aanmelden leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 oktober 201 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. 

We beschikken over een informatiegids voor ouders die interesse hebben in onze school. Deze kan bij de 

directie opgehaald worden.  

 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

 

Lútsen Renema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Agenda 

 

Donderdag 13 september 

Studiedag Arcade voor personeel en directie (alle kinderen vrij) 

 

Dinsdag 18 en donderdag 20 september 

Startgesprekken 

 

Woensdag 27 september 

Start Kinderpostzegelactie 

 

Maandag 1 oktober  

Inloopavond en zakelijke ouderavond (combinatie) 

 

 

 

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

 

 

Bijlagen 

 

 
 
Hallo jongens en meiden, 
 
Heb je altijd al een instrument willen bespelen of bij de twirl te willen twirlen 
kom dan kijken bij muziekvereniging Jubal. 
 
Voor de twirl kun je komen kijken op maandag van 17.15 tot 18.00 uur. Voor 
verder informatie mag je een mail sturen naar twirljubal@gmail.com 
 
Je kunt blokfluitles krijgen vanaf groep 3. Deze lessen zijn in groepsverband. 
 
Wij verzorgen zelf de muzieklessen. De muzieklessen worden gegeven door onze eigen docenten in het Jubal 
gebouw. Wil je een instrument uitproberen, stuur dan een mail om je in te plannen voor 4 proeflessen om te 
kijken of je het instrument echt leuk vindt. 
Voor verdere informatie mag je mail sturen naar mathilderutgers@gmail.com  
 
We zien je graag bij Jubal. 
 
 
Kijk ook eens op onze website: jubal-dedemsvaart.nl 
 
Kijk ook op voor 4 gratis proeflessen AMV 
https://www.hardenbergkids.nl/course/85/1841/algemene-muzikale-vorming-jubal-dedemsvaart 
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