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Beste ouders, verzorgers,
Hierbij een extra vroege Nieuwsbrief. Vandaag
hebben de kinderen hun rapport gehad en van de
nieuwe groepsindeling gehoord. Vandaar de
Nieuwsbrief eerder dan gepland.
Nog twee schoolweken tot de zomervakantie.
Voor ons best een beetje vreemd. De kinderen zijn
pas net weer allemaal tegelijkertijd op school en
nu ‘alweer’ vakantie. We hopen dat iedereen er in
goede gezondheid en met veel plezier van kan
gaan genieten.
Juf Jolanda
CORONANIEUWS
Hoewel er 24 juni nieuwe regels bekend zijn
geworden met betrekking tot Corona, zullen we
tot de zomervakantie dezelfde maatregelen
hanteren op de Eendracht. Voor de start van het
nieuwe schooljaar brengen we u via de
Nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe
maatregelen die dan gelden.
LAATSTE SCHOOLDAG
De laatste schooldag is ook de afsluiting van
thema ‘Sport en Kleding’. Onder begeleiding van
de leerkrachten en de stagiaires zullen de kinderen
in groepjes onderdelen van de Olympische Spelen
uitvoeren. De lunch wordt dit jaar door het team
verzorgd. Rond 13:00 uur zullen de kinderen van
groep 8 uitgegooid worden en om 14:00 uur mag
iedereen genieten van een welverdiende vakantie.
OUDER-BEDANKJE
Vergeet u niet regelmatig uw brievenbus te
checken? Wij vergeten onze ouders niet, want
dankzij jullie steun en support mochten alle
kinderen van de Eendracht de afgelopen groeien.
MUSICAL GROEP 8
De musical van groep 8 is dit jaar alleen voor
genodigden. Er worden ook filmopnames
gemaakt, die iedereen later kunnen bekijken. We
hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke
situatie en wensen de kinderen van groep 7 en 8
een heel fijne voorstelling toe. Ze hebben er weer
hard voor geoefend.
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THEMA COMMUNICATIE
De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan
in het teken van ‘Communicatie’. We sluiten het
jaar op een ludieke wijze af en starten deze ook
weer ‘communicatief’ op. Houd u vooral de
grond in de gaten.
FORMATIE

Volgende week starten er drie nieuwe leerlingen
op obs de Eendracht. Omdat we de groepen
evenredig willen verdelen en alle kinderen de
aandacht willen geven die ze verdienen en nodig
hebben, hebben we lang gepuzzeld met de
groepsindeling. We zijn tot de volgende indeling
gekomen.
Groep 1/2/3 op maandag en dinsdag juf Steffanie
en op woensdag, donderdag, vrijdag juf Annet;
Groep 4/5 de gehele week juf Manon;
Groep 7 op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag juf Ellen en op vrijdag juf Ans;
Groep 6 en 8 op maandag, dinsdag, woensdag
om de week juf Ans en de rest van de week juf
Steffanie in de ochtend.
Op woensdag, donderdag en vrijdag werken de
kinderen van groep 1 t/m 8 samen met de juffen
en de stagiaires thematisch aan lezen, creatieve
vakken, dans, drama, natuur, gym, geschiedenis en
aardrijkskunde. Kinderen mogen kiezen uit een
aantal workshops en zich zo verdiepen in het
onderwerp. Uiteraard houden we rekening met de
verschillende leeftijden en behoeften.
We zijn blij dat we met ons vaste en deskundige
team alle leerlingen kunnen bieden wat ze nodig
hebben en ons met recht ‘De Veilige School’
kunnen noemen door ons veilige pedagogische
klimaat en kleinschaligheid.
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OUDER-KIND-EINDGESPREKKEN
De rapporten zijn mee naar huis. Wat zijn de
kinderen gegroeid. Gelukkig blijft er altijd nog iets
te ontwikkelen. Fijn om hier met u over in gesprek
te kunnen gaan. We proberen de gesprekken
zoveel mogelijk buiten te voeren. Binnen is het nu
ook toegestaan, mits er 1,5 meter afstand wordt
gehouden, er geen handen worden geschut, u
thuis blijft met klachten en in uw elleboog
hoest/niest. Wij hopen u allemaal te spreken
vandaag en morgen.
MR-VERGADERING EN OUDERRAAD
De laatste MR-vergadering van dit schooljaar is
geweest. De financiën zijn in orde gevonden, de
groepsindeling is goedgekeurd evenals de inzet
van de leerkrachten en de kalender. We bedanken
Ivo en John voor hun tijd en inzet.
De MR-vergaderingen zijn openbaar.
Als u vragen en/of opmerkingen hebt over
schoolse zaken kunt u mailen
naar:mr.eendracht@stichtingsom.com Met vragen
en/of opmerkingen betreffende uw kind/kinderen
kunt u terecht bij de leerkracht.
Voor de ouderraad zijn we nog op zoek naar een
aantal ouders die hand -en spandiensten kunnen
verrichten. Aan het eind van dit schooljaar neemt
de moeder van Kevin uit groep 8 afscheid. Petra
heeft 3 kinderen op de Eendracht gehad. Al die
tijd heeft ze non-stop in de ouderraad gezeten!!!
Ze was dus bij alle activiteiten betrokken. Met
name met de juffendag trok zij alle creatieve
registers open. We bedanken Petra voor haar
jarenlange bijdrage aan de OR. Ze heeft zo lang
en zoveel gedaan voor de ouderraad en de
kinderen van de Eendracht dat het teveel is om op
te noemen.

Voor juf Ellen de Nood houdt de vervanging aan
het eind van het schooljaar op. Ook haar
bedanken we voor haar flexibiliteit, creativiteit en
kijk op het kind. Als we weer iemand nodig
hebben dan hopen we dat je er weer voor ons
bent.
In de loop van dit schooljaar is juf Gerda ziek
geworden. Ze is gere-integreerd op een andere
school en zal niet meer terugkeren op de
Eendracht.
Het gaat jullie allemaal heel erg goed en uiteraard
zijn jullie meer dan welkom om nog eens een
kijkje te komen nemen.

AGENDA
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
29+30 juni
ouder-kind-eindgesprek
6 juli ouderbedankmoment
8 juli musical groep 8 en afscheid groep 8
9 juli Laatste schooldag
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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