Nieuwsbrief
januari
Beste ouders, verzorgers,
Om te beginnen allemaal de beste wensen voor
2021.
We beginnen dit jaar in lock-down en dus krijgen
de kinderen van obs de Eendracht allemaal online
les. Dit vraagt weer veel van u als
ouder(s)/verzorger(s). Ineens ben je naast
vader/moeder ook leerkracht en pedagogisch
medewerker voor al je kinderen in verschillende
leeftijden en moet je ze dingen uitleggen. Dat valt
niet altijd mee. Ook voor leerkrachten is het weer
wennen. Omdat er instructiemomenten zijn
ingepland, moet de instructie kort en krachtig en
moet alles gezegd worden in dat geplande
moment. Kinderen zijn niet heel de dag door in
beeld en er moet op vertrouwd worden dat
iedereen de leerstof zich zelfstandig eigen maakt.
Gelukkig zijn de juffen ook buiten de
instructietijden bereikbaar om de kinderen te
helpen. En als het echt niet lukt, kunnen de
kinderen (in overleg met de juf) even naar school
komen voor een persoonlijke uitleg of even een
medeleerling raadplegen. Ook voor de kinderen is
alles weer anders dan normaal. De juf is niet heel
de dag beschikbaar en even snel iets aan je
buurman of buurvrouw vragen is er ook niet bij.
Soms lukt iets niet zo goed en wat dan? Probeer ik
het nog een keer of geef ik op?
Met elkaar maken we er het beste van.
Weet dat de mogelijkheid bestaat om uw kind op
te laten vangen op school.
Juf Jolanda
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CORONA

We zijn blij te kunnen melden dat alle teamleden
allemaal gezond het nieuwe jaar zijn begonnen.
Helaas geldt dit niet voor iedereen en is de
besmettingsgraad nog steeds niet ‘voldoende’.
Hierdoor worden regels bijna wekelijks
aangescherpt. Een nieuwe regel is dat geadviseerd
wordt om kinderen onder de 12 bij vermoeden
van corona ook te laten testen. Voor het
onderwijs geldt dat kinderen die neusverkouden
zijn wel naar de opvang mogen komen, maar
kinderen met koorts thuis moeten blijven.
Op dit moment bestaat het vermoeden dat de
lock-down verlengd wordt met twee weken. Op
12 januari weten we hier meer van. We
informeren u hier zo snel mogelijk over.
Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten!
Doen we dingen goed? Ook dat horen we graag.
NATIONALE VOORLEESDAGEN

START THEMA ‘NEDERLAND’

Afgelopen thema zijn we gestart met het thema
‘Nederland'. We leren over polders en dijken,
Koningsdag, onze democratie, onze geschiedenis,
het klimaat. Kortom er is weer veel te leren.

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Coco kan het! Is het voorleesboek van 2021. Coco
denkt dat hij iets niet kan, maar met de juiste
aanmoediging en proberen lukt het hem toch. In
groep 1-3 besteden we aandacht aan dit
prentenboek. Ook in de andere groepen wordt
extra voorgelezen. Leest u mee?! Want voorlezen
is leuk voor alle leeftijden. Wilt u tips van de
bibliotheek? Klik op deze link Nieuwsbrief ouders
4-12 jaar, leestips voor thuis (hellodialog.com)

Telefoon 0164-235225 www.stichtingsom.nl

AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
20 januari
Voorleesontbijt
29 januari
Studiedag team alle
kinderen vrij
12 februari
Afsluiting thema
‘Nederland’
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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