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Beste ouders, verzorgers,
We mogen stellen dat we het schooljaar goed
gestart zijn. We kunnen weer fysiek naar school en
het weer liet zich de afgelopen weken veelal van
haar beste kant zien. Het thema ‘Europa’ leeft echt
onder de kinderen. Na de raadselachtige opening,
zijn de kinderen op zoek gegaan naar informatie
over Europa. Heeft u de prachtige tekeningen van
beroemde Europese gebouwen al gezien in de
gang? Kom gerust eens een kijkje nemen.
Nog 2 weken en dan is het alweer herfstvakantie.
Tot de vakantie werken we door met thema
‘Europa’ en zullen dit afsluiten met de kinderen.
Na de herfstvakantie starten we met thema
‘Energie’.
Kinderboekenweek

Gisteren is de Kinderboekenweek gestart. De
komende weken tot de herfstvakantie staan in
teken van het thema: Worden wat je wil! Binnen
de school koppelen wij dit thema aan ons eigen
thema Europa. Gisteren hebben we de
kinderboekenweek samen met de Schuttevaer
geopend in de gymzaal. De juffen en meesters
waren verkleed in het beroep dat ze graag willen
worden als ze oud zijn. Hier kwamen verrassende
dingen uit. Op donderdag 21 oktober heeft u als
ouder de kans om te komen naar onze afsluiting
van de kinderboekenweek en thema Europa. U
kunt naar onze traditionele tentoonstelling komen
kijken. De tijd hiervan wordt nog aan u bekend
gemaakt.

Schoolzwemmen

Alle kinderen zonder A-diploma van obs de
Eendracht gaan om de week schoolzwemmen in
Kruiningen. De zwemlessen worden betaald door
Sportfondsen. De buskosten zijn 3,00 per keer.
Deze mag u per keer contant betalen of u mag 1
keer 60,00 overmaken op rekening
NL60RABO0334882648 tnv Stichting Samen
Onderwijs Maken onder vermelding van de naam
van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
Wilt u ervoor zorgen dat wanneer de kinderen
gaan zwemmen zij om 8.20 uur op school zijn,
zodat de bus op tijd kan vertrekken.

Thema Energie

Vanaf maandag 1 november starten we
schoolbreed met het thema ‘Energie’.
We gaan het hebben over elektriciteit, fossiele
brandstoffen, kern- en bio-energie en de krachten
van de aarde. Tijdens de workshops en de
verschillende activiteiten leren de kinderen over
dit thema. Samenwerkend leren, daar krijgen wij
energie van!

Nieuwe leden MR en OR
Wij zoeken nog nieuwe leden die onze
medezeggenschapsraad of de ouderraad komen
versterken. Bent u dat? Mail dan naar juf Jolanda,
jolanda.wedage@stichtingsom.com.
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Schoolontbijt

Dag van de leerkracht

Op donderdag 4 november schuiven de kinderen
in heel Nederland op school aan tafel voor een
gezond ontbijt en een leuke les over de beste start
van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke
manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond
te ontbijten.
Graag de kinderen een eigen bord en beker mee
laten nemen.
Weet u dat wij de mogelijkheid bieden om uw
kind(eren) op school te laten ontbijten? Voor
informatie kunt u terecht bij de juf.

Op 5 oktober was het de ‘Dag van de leerkracht’.
De leerkrachten zijn bedankt voor hun inzet het
hele jaar. Dat verdienen ze, want ze werken met
het meest waardevolle op onze aarde: kinderen.
En dat doen ze goed, met enorm veel inzet,
betrokkenheid en passie. Juf Annet, juf Manon, juf
Ellen, juf Ans, juf Priscilla en juf Renate.....jullie
zijn kanjers.
AGENDA

Schoolkamp groep 7/8

De kinderen van groep 7/8 zijn de laatste week
van september op schoolkamp geweest.
Dit kamp stond in het teken van samenwerking,
groepsbinding en natuurlijk gewoon een superstart
van dit schooljaar. We kijken met z'n allen terug
op een geslaagd kamp!

Vergroenen schoolplein
Samen met een groepje
ouders en kinderen willen
we nadenken over hoe we
ons schoolplein kunnen
vergroenen. Wilt u met ons
meedenken? Geef dit dan
door aan de juf van uw
kind(eren).

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
14 okt:
Klassenbrief

20 okt:
Schoolzwemmen
21 okt:
Afsluiting Kinderboekenweek
en Thema Europa
23 t/m 31 okt: Herfstvakantie
1 nov:
Start thema Energie
3 nov:
Schoolzwemmen
3 nov:
Luizencheck
4 nov:
Schoolontbijt
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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