Nieuwsbrief
september
Beste ouders, verzorgers,
De vakantie zit er weer bijna op. Maandag
mogen/moeten alle kinderen weer naar school.
Het team van obs de Eendracht heeft zich weer
goed voorbereid, zodat we direct kunnen starten.
We starten met het thema ‘Europa'. Daar is veel
over te leren en dat gaan we met elkaar doen. We
starten met de opening op het schoolplein om half
negen aanstaande maandag. Komt u ook? Hierbij
wensen we iedereen een goede leerreis dit
schooljaar en dat we allemaal maar gezond
mogen blijven. Juf Jolanda
STARTGESPREKKEN

In de tweede schoolweek zijn de startgesprekken.
We verwachten alle ouders en hun kind(eren),
zodat iedereen kennis maakt met de (nieuwe)
leerkracht en verwachtingen aan elkaar kenbaar
worden gemaakt. Nog steeds bent u alleen
welkom als u (Corona) klachtenvrij bent. Heeft u
klachten? Blijf dan thuis en maak een nieuwe
afspraak. Ook is het mogelijk het startgesprek dan
via Teams te doen.
Graag de volgende ingangen gebruiken: ouders en
kinderen van groep 1-2 door de kleuterdeur,
ouders en kinderen van groep 4-5-6 door de
voordeur en ouders en kinderen van groep 7-8
door de Kolkdeur bij Kibeo.
LUIZENCHECK

Als de coronamaatregelen het weer toelaten,
zullen we de kinderen weer op luizen en neten
controleren. Wilt u altijd voor de zekerheid ook
zelf uw kind regelmatig checken en het direct
melden als u bij u kind(eren) luizen en/of neten
signaleert?!
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OUDERVERWARMDAG

Iedere week volgen onze leerlingen workshops
rondom het thema. Wij willen ouders graag de
gelegenheid bieden om hiervan deelgenoot te zijn.
Daarom nodigen wij u uit om op 15 september
van 13:15 uur tot 14:00 uur te komen genieten
van een heerlijke Europese High-Tea. We kunnen
dan meteen bijkletsen. Uiteraard vindt deze
ouderverwarmdag alleen plaats als de
coronamaatregelen dit toelaten. Ons lijkt het leuk
en zinvol. Komt u ook?
EVEN VOORSTELLEN……

Hallo allemaal,
Mijn naam is Priscilla.
Ik ben 28 jaar en woon in
Ossendrecht.
Mijn hobby’s zijn snowboarden,
mountainbiken en puzzelen.
Dit schooljaar ben ik als
onderwijsassistent op OBS De

Eendracht.
We gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van
maken!
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Mijn naam is Renate, ik
ben 36 kom
oorspronkelijk uit
Yerseke en woon in
Goes.
Ik kom stage lopen bij
jullie op school waar ik
super veel zin in heb, ik
kende de school al want
heb neefjes en oppas
kindjes die hier ook naar
school zijn gegaan, zo kende ik juf Ellen ook al.
De jongens hebben het er altijd naar hun zin
gehad en ik hoop dat ik dat straks ook heb.
Ik houd van sporten, zo doe ik aan voetbal en ga
ik binnenkort ook rugby spelen, hier haal ik enorm
veel energie uit. Ik hoop dat jullie allemaal net zo
veel zin hebben in het nieuwe schooljaar als ik,
dan gaat het vast allemaal goed komen en maken
we er met z’n allen een mooi schooljaar van.

kinderen ontvangen. Op obs de Eendracht blijven
we echter alert.
• We blijven handen wassen bij
binnenkomst, voor/na het eten en na
toiletbezoek;
• We blijven de tafels poetsen na het eten;
• We hanteren vooralsnog de 1,5-meterafstandsregel voor volwassenen;
• We verwachten dat ouder(s) en
kinderen thuisblijven als ze hoesten en/of
koorts hebben;
• De verschillende groepen komen nog door
de verschillende ingangen naar binnen. Zie
startgesprekken
SCHOOL-ONTWIKKEL-NIEUWS

WELKOM NIEUWE OUDERRAAD

Onze ouderraad is geheel vernieuwd. Kim
(moeder van Thijs), Wendy (moeder van
Dylano, Ronnysha en Marvey) en Daniëlle
(moeder van Fayèn en Anaïs) zijn onze
nieuwe ouderraadsleden. Samen met het team
zullen zij tal van activiteiten oraniseren. Wilt u
de ouderraad meehelpen? U ontvangt
binnenkort een activiteitenlijst waarop u zich
kunt inschrijven als hulpouder. Ook kunt u
zich nog opgeven als ouderraadslid. Vele
handen maken immers licht werk.
CORONA UPDATE

Voor en in de zomervakantie hebben we met
het gehele team hard gewerkt om volgende
week te kunnen starten
met groepsdoorbrekend lezen en rekenen.
Kinderen krijgen voortaan lees- en
rekeninstructie op hun eigen niveau en in
kleinere groepjes. Wekelijks zullen we met
elkaar de lees- en rekenlessen voorbereiden,
zodat we zoveel mogelijk aansluiten bij de
behoeften van ieder kind.
Ook zijn we volop bezig geweest met het
naschools aanbod dat we willen gaan verzorgen
voor alle kinderen van obs de Eendracht. We
zijn nog op zoek naar mensen die dans, techniek-, teken-, crea,-, sportof natuurlessen willen geven. Kent u iemand of
wilt u zelf een uurtje na schooltijd een
workshop geven? Wij nemen graag contact
met u/hem/haar op. Dan kunnen we snel 3
dagen per week een superaanbod doen.

Gelukkig versoepelen de regels nog steeds en kan
het hele team coronavrij en gezond maandag de
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KRANTENBERICHT

In, onder andere de krant, heeft u kunnen lezen
dat de leerkrachten van achterstandsscholen 8%
meer salaris zullen ontvangen de komende twee
jaar. Obs de Eendracht is één van deze
achterstandsscholen. Wat betekent dat nu precies?
Het eerste gedeelte van het artikel wekt de indruk
dat een achterstandsschool minder goed presteert
en dat de kinderen een achterstand hebben. Dit is
niet het geval. Op een achterstandsschool zitten
naar verhouding meer ‘uitdagende leerlingen'. Het
ministerie heeft een rekenmodel dat ieder kind een
bepaald gewicht toekent. Dit gewicht is afhankelijk
van onder andere de samenstelling van het gezin,
het inkomen, het thuisland etc. Dit zegt niets over
de intelligentie, interesses, motivatie,
vaardigheden en mogelijkheden van het kind.
Voor ons is ieder kind uniek en wij gaan er voor
om ieder kind te begeleiden naar het
vervolgonderwijs dat het beste bij hem/haar
aansluit en dat lukt ons en de kinderen prima.
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AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
06 sept:
Eerste schooldag
06 sept:
Opening thema om 8:30u
09 sept:
Info-brief mee
Wk 36:
Luizencheck
13 + 14 sept: Startgesprekken
5 sept:
Dag van de leerkracht
6 sept:
Opening Kinderboekenweek
21 sept:
Dansworkshop Scaldis
27-28-29
kamp groep 7-8
7 okt:
Nieuwsbrief mee
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

WEBSITE

In de vakantie hebben we hard gewerkt aan onze
website. Nog een paar laatste puntjes en foto’s
toevoegen en dan is deze weer helemaal
up to date. Neem gerust eens een kijkje en wijs
ook anderen op onze school, de website en de
informatie die hierop te vinden is.
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