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Beste ouders, verzorgers,
December, de maand van sfeer en gezelligheid, de
maand van vieren en van samenzijn.
Ondanks het Coronavirus en de maatregelen die
gelden om het virus te stoppen, maken we er met
elkaar het beste van. We zullen het samenzijn in
kleinere kring moeten vieren, we kunnen niet op
vakantie en de 1,5 meter afstand blijft ook gelden,
maar als we gezond mogen blijven is dat
belangrijker. We wensen de mensen die op wat
voor manier dan ook getroffen zijn door het virus
erg veel sterkte en beterschap toe en hopen dat
iedereen fijne feestdagen heeft.
Juf Jolanda

Mijn naam is Claudia Bij de Vaate. Vanuit
Logopedie & Stottercentrum Zuid-West zal ik de
komende maanden een aantal kinderen uit groep
1 t/m 4 extra hulp bieden in taal en/of spraak op
IKC Voorhoute en OBS de Eendracht. In groepjes
van 3 à 4 kinderen zullen we iedere maandag een
half uur samen werken. De oefening die we die
dag hebben gedaan zal ik mee naar huis geven
zodat u dit met uw kind kunt herhalen. 😊

AGENDA

Met vriendelijke groet,
Claudia Bij de Vaate

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar
claudia@logopedieenstottercentrum.nl of
bellen/WhatsApp naar 0642983111.

CORONANIEUWS
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
4-12: Sinterklaasviering
10-12: Klassenbrief mee
17-12: Kerstviering
18-12 t/m 3-1: Kerstvakantie

EVEN VOORSTELLEN

We hebben van de overheid subsidie gekregen om
kinderen van de Eendracht extra te begeleiden
door een expert. We hebben Claudia Bij de Vaate
van Logopedie & Stottercentrum bereid gevonden
om met de kinderen van de onderbouw aan de
slag te gaan met taalverwerving. Hieronder stelt
ze zich aan u voor.

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Het Coronavirus heeft ons en heel de wereld nog
steeds in zijn greep. Gelukkig zijn degene waarvan
we weten dat ze positief getest zijn weer
opgeknapt of aan het opknappen. We zijn blij dat
ons hele team nog coronavrij is en dat we nog
geen groepen naar huis hebben hoeven sturen. We
hopen dat dit ook niet nodig zal zijn, maar als het
zo is, dan rekenen we op uw begrip en uw steun.
We danken u in ieder geval voor het hanteren van
de regels, zoals het niet betreden van het
schoolplein. Wilt u hierop blijven letten?
Er zijn nieuwe adviezen voor het testen van
kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van
jonge kinderen met koorts of benauwdheid zijn
verwerkt in de nieuwste versie van de beslisboom
(zie bijlage). Hieronder de belangrijkste
wijzigingen op een rij.
- Bij klachten van een huisgenoot wordt er
onderscheid gemaakt tussen twee
leeftijdscategorieën:
=huisgenoten van 0 jaar t/m groep 2: als het
broertje of zusje klachten heeft die passen bij
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corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft het
kind waarvoor de beslisboom wordt doorlopen
niet thuis te blijven. Tenzij het broertje of zusje de
afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met
iemand buiten het huishouden die corona heeft,
zie de beslisboom.
= huisgenoten uit groep 3 of ouder: regels zijn
onveranderd.
- De term ‘neusverkoudheid’ is vervangen door
‘verkoudheidsklachten’.
Minister Slob heeft er bij alle scholen op aan
gedrongen om niet langer op school te zijn dan
nodig. Dit betekent dat we in principe na half drie
‘s middags niet meer op school zijn.

VERKEER MET SEEF

Iedere maand staat er een ander thema centraal bij
de verkeerslessen. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit
‘Naar het circus’. U kunt hier thuis ook aandacht
aan besteden door op onderstaande link te
klikken: www.schoolopseefkalender.nl/mat/73
In de midden- en bovenbouw staan we in deze
tijd stil bij zichtbaarheid. Hieronder een filmpje
dat kan helpen om ook thuis aandacht te besteden
aan ‘deelnemen aan het verkeer in het donker.’
Veilig fietsen - Verlichting en zichtbaarheid YouTube
SINT EN STUDIEDAG

Sinterklaas is alweer een tijdje in
het land. Ook obs de Eendracht zal hij weer een
bezoek brengen. Hoe hij dit gaat doen is nog niet
helemaal zeker. Maar dat hij komt, wel. Sint is op
zoek naar hulppieten, met name een bakpiet en
een pakpiet. Alle kinderen van de Eendracht
kunnen solliciteren. Alle kinderen hebben bakmeel
gekregen om hiermee een mooi en lekker baksel te
maken en hiervan een foto te sturen naar ‘de Sint’.
Er zijn al veel prachtige baksels binnen gekomen.
Tijdens de gymles hebben de kinderen geoefend
om een goede pakpiet te worden. Het wordt

spannend wie uiteindelijk Sinterklaas zijn pakpiet
en bakpiet worden.
Twee weken geleden was de Sint ook op de
studiedag. De Sint heeft op een afstandje
meegekeken en heeft een treffend gedicht
geschreven over de studiedag. Zie hiervoor de
bijlage.
FRUITVRIENDJES KLEDINGACTIE

Het resultaat dat onze school heeft opgehaald aan
kilo’s is 140 kilo. Dit resulteert in een
donatiebedrag van 49 euro voor de fruitpot van
de Eendracht. Met deze kledingactie heeft de
school maar liefst 140 porties fruit verdiend! Het
donatiebedrag werd toegevoegd aan de
campagnepagina
https://obsdeeendracht.fruitvriendjes.nl/campagne
/kledingactie-2020. Deze pagina maakt onderdeel
uit van de persoonlijke pagina van onze school
waar alle donatiegelden samenkomen over de
optelsom van deze actie en toekomstige acties.
Allemaal heel erg bedankt voor de vele zakken
kleding die we hebben verzameld.
PARRO

Onlangs is het proefabonnement van Parro
beëindigd. We hebben u middels een enquête
gevraagd welke communicatiemiddelen u het fijnst
vindt. Hieruit kwam naar voren dat Parro niet
echt een meerwaarde was. Verschillende ouders
gaven aan de Whatts App erg te waarderen. Dit
heeft ons doen besluiten vaker via de Whatts App
te communiceren. In de klassenbrief wordt u
hierover verder geïnformeerd. Ook bleek de
Schoolgids soms wel, soms geen meerwaarde te
hebben. Hierbij ontvangt u een link naar de
schoolgids op de website, zodat u deze toch eens
kunt bekijken.
Schoolgids 2020 - 2021 (eendracht-hansweert.nl)
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF EN VOOR
NU ALVAST FIJNE KERSTVAKANTIE!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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