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Schoolreisjes
We kunnen terugkijken op drie geslaagde schoolreisjes op 10 juli jl.
Ondanks dat groep 5, 6 en 7 enige regen heeft gehad, werd er volop
genoten. Het was dan ook een prachtige dag! We gingen naar de volgende
bestemmingen: Giga Konijnenhol (groep 1/2), Dinoland (groep 3 en 4) en
Burgers Zoo (groep 5, 6 en 7).

Formatie/personeel
De laatste formatiezaken zijn vóór de zomervakantie afgerond:

Intern begeleider: i.v.m. het vertrek van Alie Tjarks: Luciënne Sipma –
Groothuis is onze nieuwe intern begeleider. Ze heeft jarenlang als leerkracht
gewerkt op obs Buitenvree in Coevorden.
In september start haar opleiding intern begeleider. Omdat Luciënne een
startende IB-er is, komt ze tot de herfstvakantie nog onder supervisie te staan
van Alie Tjarks. Tot de herfstvakantie gaat Alie haar wegwijs maken in de
school, de dossiers aan haar overdragen, enz. Na de herfstvakantie nemen de
andere IB-ers van de scholengroep de supervisie/coaching/begeleiding van
Alie over. Luciënne komt twee dagen op De Eiber werken: dinsdag en
woensdag.
Gymdocent: Het team heeft gekozen voor de inzet van een gymdocent op
maandag en vrijdag om hiermee de vrijgekomen werkdrukmiddelen te
gebruiken. Met Sportservice Hardenberg is een contract afgesloten om hier invulling aan te geven. In de tijd die
vrijkomt, kunnen leerkrachten zich bezig houden met b.v. administratie of aan collegiale consultatie doen.
Onderwijsassistent:
Verder is er vanuit de werkdrukmiddelen formatie vrijgekomen voor een onderwijsassistent die in groep 1/2 zal
worden ingezet. Hiervoor is 1 dag beschikbaar maar we hebben besloten de inzet van onderwijsassistent uit te
breiden met nog eens 1,5 dag. Elaine Neef – Kuik gaat de invulling van onderwijsassistent doen in de kleutergroep
op dinsdag, woensdag en donderdag.

Overblijven 2018/2019
Het is mogelijk uw kind(eren) over te laten blijven op school. Dit wordt samen met Stichting Welluswijs
georganiseerd; wij hebben 2 professionele medewerkers van deze stichting tot onze beschikking die samen met
een aantal ouders de overblijf begeleiden. Meer informatie kunt u vinden in het handboek van de overblijf die te
vinden is op onze website.
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De overblijftarieven:
Voor het overblijven zijn er 2 mogelijkheden.
U heeft de mogelijkheid om een los kaartje te kopen of een strippenkaart aan te schaffen.
Een los kaartje voor de overblijf kost €2,- per kind. Wij vragen u het gepast mee te geven aan uw kind(eren) op de
dag dat hij/zij overblijft omdat we niet altijd over wisselgeld beschikken.
Er zijn 4 verschillende strippenkaarten mogelijk om aan te schaffen voor uw kind(eren)*. Met een strippenkaart
kost de overblijf €1,50 per keer.
Deze strippenkaarten blijven geldig tot uw kind(eren) school verlaten, overgebleven strippen worden niet
vergoed.
10 strippen, kosten €15,20 strippen, kosten €30,30 strippen, kosten €45,40 strippen, kosten €60,Wij doen er alles aan om op tijd aan te geven dat de strippenkaart bijna vol is zodat er tijdig een nieuwe
aangeschaft kan worden. Daarnaast vragen wij u zelf ook bij te houden wanneer de kaart bijna vol is en tijdig geld
over te maken zodat er een nieuwe kaart aangemaakt kan worden voor uw kind(eren) zodat er geen
achterstanden ontstaan. Per gezin hanteren wij 1 strippenkaart.
Voorbeeld:
U heeft 2 kinderen die alle 4 de dagen overblijven en u schaft een strippenkaart van 40 strippen aan.
Dan is deze kaart na 5 weken vol. Tip: noteer even in uw agenda dat u in week 4 opnieuw een strippenkaart
aanschaft voor uw kind(eren).
Wij verzoeken u om het geld van de strippenkaart over te maken op rekeningnummer: NL90 RBRB 0928 9258 97
en dit niet contant mee te geven aan uw kind(eren). Bij het overmaken graag de naam van uw kind(eren)
vermelden alsmede de groep.
*Let op: om de administratie te vergemakkelijken zijn andere bedragen vanaf het schooljaar 2018/2019 niet meer
mogelijk.
Het kan zijn dat u een keer een betaling mist, hiervoor krijgt u dan een herinnering thuis. Wij verzoeken u om dan
alsnog binnen 2 weken uw betaling te voldoen per bankrekening, en dit niet contant mee te geven aan uw
kind(eren). Mocht u na 2 weken nog niet betaald hebben dan zal de directie contact met u opnemen om de reden
te bespreken.
Voor sommige gezinnen is de overblijf noodzakelijk, maar financieel niet altijd direct haalbaar. Mocht dit het geval
zijn verzoeken wij u om vooraf een gesprek aan te vragen met de directie zodat er samen gekeken kan worden
naar een oplossing.
Wanneer de gemeente de overblijf rechtstreeks aan de school betaalt, ontvangen wij hier graag een brief over
van uw contactpersoon bij de gemeente. Dit zodat wij u niet aanschrijven op het moment dat er een achterstand
is ontstaan maar dit direct naar de gemeente kunnen versturen.
Indien u om ongegronde redenen nalatig blijkt te zijn in het betalen van de overblijf kan dit tot gevolg hebben dat
u een andere oplossing voor tussenschoolse opvang voor uw kind moet gaan regelen. We gaan er natuurlijk
vanuit dat dit niet nodig zal zijn.
Uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf kan eenvoudig via onze website. Indien u uw kind(eren) aanmeldt
gaan wij er vanuit dat u het handboek overblijf gelezen heeft en akkoord gaat met de hierin vastgestelde regels.
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Vakantierooster 2018 – 2019
Herfstvakantie:
kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasweekend:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Junivakantie:
Pinkstermaandag:
Zomervakantie:

ma. 22 okt. t/m vrij. 26 okt. 2018
ma. 24 dec. 2018 t/m vrij. 4 januari 2019
ma. 18 feb. t/m vrij. 22 feb. 2019
vrij. 19 april t/m 22 april 2019
vrij. 29 april + vrij. 3 mei 2019
do. 30 + vrij. 31 mei 2019
ma. 3 juni t/m 7 juni 2019
ma. 10 juni 2019
ma. 15 juli t/m vrij. 23 augustus 2019

Jaarkalender
De jaarkalender voor u als ouders zullen we vanaf komend schooljaar op een andere manier bekend maken.
Geen papieren versie meer maar via de website van de school. Er wordt aan gewerkt om een app aan te bieden
zodat u steeds actueel de jaarkalender kunt bekijken via uw smartphone of tablet. Het nieuwe vakantierooster
en de studiedag van 13 september als vrije dag voor uw kinderen heeft u in deze Nieuwsbrief nu kunnen lezen.

Studiedag Arcade
Op donderdag 13 september 2019 is er een studiedag voor al het personeel van Arcade. Alle leerlingen hebben
die dag vrij.

Afscheid groep 8
Wat hebben we een mooie musical gezien donderdag 12 juli! Een groot compliment voor de kinderen, juf
Hedwig en allen die geholpen hebben om er zo’n succes van te maken. Wij zijn trots om te zien hoe er
samengewerkt werd, hoe het decor er uit zag, hoe mooi de kinderen gekleed en geschminkt waren en hoe er
gespeeld werd.
Donderdagmorgen 19 juli hebben we als school met elkaar alle groep 8 kinderen letterlijk de school
“uitgegooid” en uitgezwaaid. Wij wensen ze allemaal een mooi vervolg op het voortgezet onderwijs en we
hopen dat ze met plezier terug denken aan de periode op De Eiber.

Inloop/informatieavond
Op 1 oktober is er vanaf 18.30 een inloopavond voor ouders, leerlingen. De Mr en de OR zullen dan ook
aanwezig zijn voor een verslag van afgelopen schooljaar en vooruitblik 2018/2019. Noteert u de datum alvast
in uw agenda!

Aanmelding leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 augustus 2018 en 1 januari 2020 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.
Team en directie wensen u een mooie en zonnige vakantie toe en tot ziens op 3 september 2019!
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Agenda
Maandag 3 september: start school
Donderdag 13 september: Studiedag Arcade (kinderen vrij)
Maandag 1 oktober: inloop/informatie/MR/OR

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