Nieuwsbrief
december
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen week heeft u al verschillende
brieven/mails van ons mogen ontvangen, dus we
houden het kort in deze Nieuwsbrief. Er is nog
veel onduidelijk over (komende) maatregelen om
het coronavirus in toom te houden. We zullen u
hier steeds van op de hoogte brengen als er
nieuwe ontwikkelingen zijn.
We hebben uitgekeken naar de Sintviering en
hebben er een fijne viering van gemaakt.
SINT OP DE EENDRACHT

Vandaag moest piet van het dak worden gehaald
met de hoogwerker..... Piet, Piet, Piet toch!
Gelukkig kon de Sintviering erna doorgang
vinden. Sinterklaas werd in alle groepen hartelijk
ontvangen. De kinderen van groep 1-2 waren erg
blij met de pepernoten en het cadeautje van de
Sint en de groepen 4 t/m 8 mochten allemaal een
prachtige surprise uitpakken. Het was fijn dat we
het Sinterklaasfeest weer zoals vanouds mochten
vieren. Ouderraad: bedankt voor jullie hulp bij de
voorbereiding.
SCHOOLFRUIT
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BESTEDING NPO-GELDEN

Zoals u weet hebben we van de overheid geld
gekregen om de mogelijke achterstanden,
opgelopen door de lockdowns, in te lopen. We
hebben onze ouders hierover geënquêteerd en de
uitslag hiervan meegenomen in het uiteindelijke
NPO-plan. We zetten de gelden in op
welbevinden en de ontwikkeling van executieve
vaardigheden en begrijpend lezen en
woordenschat. Dit gebeurt grotendeels door de
inzet van juf Priscilla, onze onderwijsassistente.
Dagelijks werkt zij met kleine groepjes en
individuele kinderen heel gericht aan bepaalde
doelen. Het welzijn van de kinderen proberen we
te verhogen door het naschools programma dat
nu helaas weer stil is komen te liggen. Het team
wordt geschoold in executieve functies en
begrijpend lezen/woordenschat. Samen met de
gemeente willen we kijken wat er nog meer nodig
en mogelijk is door samenwerking tussen
onderwijs en gemeente. Met de gelden hebben we
ook het traject ‘beredeneerd aanbod’ dat de juffen
van de onderbouw volgden afgerond. Zij zijn nu
nog beter in staat om de kleuters het beste aanbod
te geven opdat zij zich optimaal ontwikkelen.
GEWIJZIGDE TESTREGELS CORONA

We hebben vorige week geproefd van meloen,
appel en grapefruit. Deze week krijgen we
sinaasappel, ananas en snoeptomaatjes. Het fruit
en de groente die we krijgen is gevarieerd en zorgt
ervoor dat we zo’n beetje alle smaken kunnen
proeven.
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Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft gisteren
besloten, na advies van het OMT, dat mensen met
milde coronaklachten een zelftest kunnen
gebruiken. Leerlingen en onderwijspersoneel met
milde coronaklachten zoals verkoudheid en
hoesten, kunnen met een negatieve zelftest naar
school. Bij een positieve zelftest is testen bij de
GGD nog steeds nodig.
Maandag 6 december krijgen we heel
waarschijnlijk de levering van de zelftesten voor
de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Iedereen krijgt er
4 voor de laatste twee weken. In de laatste week
voor de kerstvakantie krijgen we nog een levering.

14 dec: MR-vergadering 15:30 uur
23 dec: Kerstviering
24 dec: afsluiting thema ‘energie’
25 dec t/m 9 jan: kerstvakantie

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

EXECUTIEVE FUNCTIES

Als u de volgende link aanklikt ziet u een filmpje
waarin uitgelegd wordt wat executieve functies
zijn. Het is een kort en duidelijk filmpje. Uitleg
executieve functies voor kinderen - YouTube
AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
3 dec: Sint komt op school
9 dec: klassenbrief mee
9 dec: buitenlestraining team
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