Nieuwsbrief
juli
Beste ouders, verzorgers,
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit
schooljaar. We kijken terug op een 'vreemd’ jaar
met een tweede lock-down vanwege Corona,
onze eigen quarantaineperiode, het niet mogen
mixen van de groepen en dan nu weer het
opheffen van bijna alle maatregelen. Bij deze
bedanken we alle ouders nogmaals; zonder jullie
hadden de kinderen niet zo goed kunnen groeien.
In het bijzonder dank aan de MR-leden: John
Martijn en Ivo Krijnsen. Zij hebben het hele jaar
meegedacht en geadviseerd.
We zijn erg blij met alle nieuwe leerlingen, zowel
in groep 1 als in de rest van de school. Fijn dat ze
snel hun plekje vinden in onze veilige groepen.
Over drie weken start de zomervakantie en
kunnen we weer opladen voor een nieuw
schooljaar. We hopen natuurlijk op mooi weer en
zien graag iedereen gezond en gemotiveerd weer
terug op 6 september.
Juf Jolanda
VOORTGANGSGESPREKKEN MET OUDER EN
KIND
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SCHOOLREIS-AFSCHEID GROEP 8

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, mogen
we toch nog op schoolreis. Dit gaan we doen op
de laatste schooldag van dit schooljaar. Met de
hele school gaan we naar de Efteling. Precieze
informatie volgt nog. Wel vragen we u om de
vrijwillige bijdrage van €30,00 per kind over te
maken op NL60RABO0334882648 t.n.v.
schoolrekening obs de Eendracht onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en de
groep waarin ze zit(ten). Kunt of wilt u het bedrag
niet betalen, dan verzoeken we u contact op te
nemen met juf Jolanda via mail
jolanda.wedage@stichtingsom.com of telefoon
0113-320090. We gaan er een gezellige afsluiting
van het schooljaar van maken. Dit geldt ook voor
het afscheid van groep 8. Zij mogen op school
overnachten en de musical gaat door!!!!
KLEDINGINZAMELING FRUITVRIENDJES

Op maandag 12 en dinsdag 13 juli vinden de
ouder-kind-voortgangsgesprekken plaats. Wij
nodigen u dan graag uit om de voortgang en het
rapport van uw kind te bespreken. We geven u de
keuze of u het gesprek ‘live’ wilt doen op school
(op gepaste afstand en als het kan buiten) of toch
nog liever digitaal via Teams.
Uw kind krijgt nog een briefje met een
invulstrookje waarop u uw wensen aan kunt
geven.

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Tot volgende week donderdag kunt u nog
kleding/gordijnen/dekbedhoezen en dergelijk
inleveren op school. Per kilo krijgen we 1 stuks
fruit vergoed van de Fruitvriendjes. Helpt u mee?
Misschien hebben vrienden en kennissen nog
kleding. Het mag in gele fruitvriendjes zak of in
een andere plastic zak.

Telefoon 0164-235225 www.stichtingsom.nl

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR

Volgend schooljaar zal juf Steffanie op een andere
school binnen onze stichting gaan werken. Juf
Priscilla komt als onderwijsassistente de hele week
groepen en leerlingen ondersteunen. In een
volgende Nieuwsbrief zal ze wat meer over
zichzelf vertellen. In de kalender die u voor de
vakantie ontvangt staat aangegeven wie op welke
dag werkt. De verdeling van de groepen is als
volgt:
Groep 1-2: juf Annet en juf Manon
Groep 4-5-6: juf Ellen en juf Annet
Groep7-8: juf Ans en juf Manon
Onderwijsassistente: juf Priscilla
Conciërge: meester Adrie
IB-er: juf Elsemieke
Directeur: juf Jolanda
CORONAMAATREGELEN

De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar dit
betekent niet dat er geen Corona meer is. Daarom
willen we u vragen om zoveel mogelijk uw
kind(eren) zelfstandig naar school te laten komen
of zelfstandig naar binnen te komen vanaf het
hek. Wilt u ons spreken, houd dan 1,5 meter
afstand. Zo kunnen we over drie weken allemaal
coronavrij de vakantie in.
NPO-ENQUETE

groep 4-5-6 ondersteuning zal bieden. Er zal extra
ingezet worden op de vakgebieden begrijpend
lezen en woordenschat. De logopediste blijft een
dagdeel per week komen om de kinderen van
groep 1-2 en anderen die dat nodig hebben te
begeleiden. We willen als er voldoende animo
voor is na schooltijd verschillende soorten
activiteiten (laten) organiseren. Hier moeten wel
voldoende kinderen aan deelnemen. We denken
aan sport-cultuuractiviteiten, maar het kan ook
een huiswerkklas zijn. Bij de voortgangsgesprekken
kunt u aangeven of uw kind(eren) deelneemt en
waaraan.
AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
Activiteit
1-7
Nieuwsbrief mee
8-7
Klassenbrief mee
9-7
Rapport mee
12-7 en 13-7
Ouder-kindvoortgangsgesprekken
13-7
Doorschuifmiddag
21-7
Musical en afscheid groep 8
22-7
Schoolreisje
23-7
Studiedag. Alle kinderen
vrij!
24-7 t/m 3-9
Zomervakantie
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

Als bijlage ontvangt u de uitslag van de NPOenquête. We hebben de suggesties overgenomen
en in het NPO-plan verwerkt. We hebben een
onderwijsassistente aangesteld die met name in
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