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Beste ouders, verzorgers,
Net zo snel als de scholen gesloten werden, gaan
ze nu weer open. Vanaf aanstaande maandag
mogen alle kinderen van obs de Eendracht weer
‘gewoon’ naar school. Ook de kinderopvang gaat
weer open, maar de BSO blijft dicht. We zijn blij
alle kinderen weer heel de week te mogen
verwelkomen, maar beseffen ook dat er twijfels en
vragen zijn over de veiligheid en de regels. We
gaan alles op alles zetten om de opening voor al
onze kinderen en leerkrachten zo veilig mogelijk
te maken. In deze Nieuwsbrief leest u hoe we dit
gaan doen. Na een week school hebben we een
week voorjaarsvakantie. Hopelijk hebben we dan
mooi voorjaarsweer, zodat we veel naar buiten
kunnen. Juf Jolanda
FRUITVRIENDJES: KLEDING INZAMELEN

De eerste week van maart worden de
kledingzakken weer opgehaald. Heeft u nog
kleding of dekbedden, lakens, gordijnen of iets
dergelijks? Doe het in de gele zak die uw kind
meekrijgt en lever het in op school. Zo worden de
porties fruit die we krijgen op een makkelijke
manier betaald. De vorige keer hebben we veel
kledingkilo's opgehaald. Het zou fijn zijn als dat
nu weer lukt.

TROTS OP ONZE OUDERS en TEAM
We zijn trots op onze
ouders, want wat hebben
jullie de kinderen thuis
goed begeleid. Er werd
gereageerd op de
feedback van de juffen en
u ging er samen met uw
kind mee aan de slag.
Samen kwamen we tot
een oplossing als het
soms lastig was, thuis,
maar ook op school. Dit
hadden we niet zonder u kunnen doen!
We zijn ook trots op onze professionals. Trots op
de wijze waarop zij in deze bijzondere
omstandigheden er voor de kinderen zijn en hen
begeleiden.
We hebben het samen gedaan en zullen het nu
wellicht meer dan ooit samen moeten doen!
CORONA

TOETSEN
Vanaf 8 maart zullen de
kinderen van groep 3 t/m 7
weer getoetst worden. Zo
kunnen we zien op welk
niveau de kinderen de
lesstof beheersen en kunnen
we het onderwijs nog beter
afstemmen op hun niveau.
De toetsperiode duurt ongeveer twee weken en is
verzet vanwege de lock-down. De kinderen van
groep 8 worden eerder getoetst, zodat hun
resultaten nog meegenomen kunnen worden bij
de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs (VO).

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Door onze kleinschaligheid en de kleine groepen
denken we onze kinderen volgende week zo veilig
mogelijk op onze school te kunnen verwelkomen.
Samen met de MR hebben we alle richtlijnen
bestudeerd en menen we dat de volgende
maatregelen bij zullen dragen aan deze veiligheid:
 We blijven in aparte groepen pauzes
houden en we zullen de verschillende
ingangen gebruiken zoals we de afgelopen
periode steeds hebben gedaan;
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Zo komen de kleuters en groep 3 door de
kleuteringang en de groepen 4-5 door de
hoofdingang. De groepen 6-8 en 7 komen
door de Kibeo-ingang naar binnen. Groep
6-8 gaat via de 'koude gang’ naar het
lokaal en groep 7 gaat naar het lokaal via
de patio.
 De kinderen van groep 6-7-8 zullen zoveel
mogelijk in groepjes van 2 werken. We
hebben al geoefend en het blijkt bijna
onmogelijk om de hele dag op je plekje te
moeten blijven zitten. We zullen deze regel
dus niet heel erg strak handhaven. De
kinderen van de groepen 1 t/m 5 in
groepjes van maximaal 4;
 Omdat we kunnen garanderen dat de
leerlingen van groep 6-7-8 niet met andere
groepen in contact komen, is een
mondkapje niet verplicht. Uw kind mag
wel een mondkapje op.
 De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen
door 1 ouder naar school gebracht
worden, maar zij blijven wel (zoals
voorheen ook het geval was) buiten het
hek; De kinderen van de groepen 6-7 en 8
komen zoveel mogelijk alleen naar school;
 Iedereen blijft thuis bij:
o Neusverkoudheid, hoesten,
moeilijk ademen/benauwdheid,
plotseling verlies van reuk of
smaak, of koorts boven 38°C. •
o Blijf ook thuis als een gezinslid:
besmet is met corona, last heeft van
moeilijk ademen/benauwdheid
en/of koorts heeft boven 38°C.
Quarantaine
• Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw
contact zijn geweest met iemand die besmet is met
het coronavirus gaan 5 dagen thuis in quarantaine.
• Daarna: testen bij de GGD of 5 dagen langer
thuis in quarantaine. Testen is dus niet verplicht.
Het is wel goed dat we elkaar (blijven) informeren
zodat een Covid uitbraak op obs de Eendracht
voorkomen wordt.

VOORTGANGSGESPREKKEN

In de week na de voorjaarsvakantie starten we
meteen op maandag 22 februari en dinsdag 23
februari met de voortgangsgesprekken. Deze
zullen digitaal plaatsvinden. Als u onderstaand
strookje invult en inlevert bij de juf van uw
kind(eren) dan plannen wij u in. U mag het
strookje ook mailen of u voorkeur via de app
doorgeven. Tijdens het voortgangsgesprek
bespreken we de voortgang van uw kind met u en
uw kind en bespreken we ook wat de volgende
stap is in de ontwikkeling van uw kind.
OBS DE EENDRACHT, SCHOOL IN BEWEGING

Ook tijdens de periode dat we online lesgaven
hebben we ons als team doorontwikkeld. Zo is de
onderbouw volop bezig geweest met de inrichting
van de klas en het beredeneerde aanbod. Het
leren gebeurt nog steeds spelenderwijs, want dat
past bij kleuters. De rijke leeromgeving en de
activiteiten die georganiseerd worden dragen nu
nog beter bij aan de ontwikkeling van de
kinderen. De juffen observeren en registreren wat
de kinderen doen en hoe ze het doen en zorgen
ervoor dat de kinderen steeds werkjes
aangeboden krijgen waardoor ze leren.
Met elkaar hebben we de afgelopen studiedag
gekeken naar de sterke en zwakke punten van de
Eendracht en wat we kunnen doen om nog meer
kinderen te laten profiteren van de goede dingen
die we te bieden hebben, zoals: een veilig
(leer)klimaat - korte lijntjes met ouders samenhangend thematisch onderwijs waardoor de
kinderen beter onthouden - creatieve opdrachten
zodat kinderen ook creatief leren denken en
zichzelf leren uiten - goed zicht op de
ontwikkeling van alle kinderen omdat de groepen
klein zijn, hierdoor kunnen kinderen op hun eigen
niveau leren - een stabiel, deskundig team.
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AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
11-2
klassenbrief mee
12-2
afsluiting thema Nederland carnaval
15 t/m 19-2 voorjaarsvakantie
22-2
start thema ‘De Gouden Eeuw’
22 en 23-2
ouder-kind-voortgangsgesprekken
4-3
Nieuwsbrief mee
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
Ik/wij ouder(s)/verzorger(s) van
.............................................................................
........... kom(en) graag op maandag 22 februari /
dinsdag 23 februari (doorhalen wat niet van
toepassing is) naar het ouder-kindvoortgangsgesprek.
Mijn voorkeurstijd is: ….......................(tussen
14:30 uur en 17:00 uur)
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