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Beste ouders, verzorgers,
Aanstaande maandag zijn alle leerlingen weer de
gehele schooltijd welkom op obs de Eendracht.
We gaan er met elkaar nuttige, gezellige, leerzame
schoolweken van maken. Helaas mogen ouders
nog steeds het schoolplein niet op en de school in.
Gelukkig kunt u eventuele vragen en/of
opmerkingen ook kwijt via de app of de mail.
Bellen kan ook altijd nog.
Juf Jolanda
WELKOM TERUG / CORONANIEUWS
Vanaf maandag mogen alle leerlingen weer
tegelijkertijd naar school en de opvang. Ook nu
hebben we weer de nodige maatregelen getroffen
om alle leerlingen en leerkrachten zo veilig
mogelijk naar onze school te laten komen. Hierbij
is het door de PO-raad opgestelde protocol
leidend.
Er verandert niet zo heel veel ten opzichte van de
vorige keer. Zo blijven we naar genoeg dezelfde
hygiënemaatregelen treffen.








Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
Desinfecteren van tafels en aanraakoppervlakken is
niet meer nodig, water en zeep volstaan;
Alle lln. komen naar school. Alleen met brief
huisarts of GGD mag thuisonderwijs plaatsvinden;
We melden bij de GGD als 3 lln. per groep besmet
zijn (was 1 lln. of medewerker);
Vaste vrijwilligers zijn weer toegestaan in de
school; Dus GVO/HVO en dergelijke worden ook
weer opgestart;
Vanaf 8 juni biedt de school geen noodopvang
meer aan;
Wordt een kind uit een gezin ziek? Dan moeten
broertjes/zusjes ook worden opgehaald;
Als bijlage sturen we het volledige protocol mee.
De laatste schooldag zal anders zijn dan anders.
We zijn druk aan het brainstormen hoe we hier
voor iedereen een fijne dag van kunnen maken
binnen de regels.

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Ook de ouder-bedank-middag zal in een andere
vorm gegoten worden, maar we vergeten alle
ouders die geholpen hebben niet!

En last but not least: het afscheid van groep 8 en
de musical. De leerlingen zijn al druk bezig met
oefenen en zoals ieder jaar weten we dat het een
geweldige musical zal worden. Helaas mogen
ouders niet aanwezig zijn, dus gaan we op zoek
naar een manier om toch iedereen te laten
genieten van de uitvoering. Ook het afscheid van
groep 8 zal passend gevierd worden. Er wordt in
ieder geval niet op school geslapen en excursies
zijn ook niet toegestaan.
THEMA SPORT EN KLEDING

Hoewel we maar de helft van de tijd fysiek
aanwezig waren, hebben we al veel tijd en
aandacht besteed aan het nieuwe thema ‘Sport en
kleding’. Zo hebben de kinderen van de groepen
4, 5 en 6 een minispreekbeurt gehouden over een
sport. Daar hebben we al heel veel van geleerd.
NIEUWE I-PADS EN LAPTOPS
Aan het begin van de Coronacrisis hebben we
voor ons IKC laptops en I-pads aangevraagd. Deze
zijn afgelopen week geleverd. We gaan ze zeker
zinvol en nuttig inzetten.
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NIEUWSBRIEF KIBEO
Als bijlage ontvangt u de Nieuwsbrief van Kibeo.
Ze hebben hiernaast ook erg goed nieuws voor de
zomervakantie, want….. zie hieronder het bericht:
Wij mogen in de zomervakantie open voor de
Vakantiemix op de maandag, dinsdag en
donderdag. Op de woensdag en vrijdag kun je op
een vestiging naar keuze in de buurt inschrijven
voor de vakantiemix. Schrijf op tijd in zodat we
weten welke kinderen komen. We hopen op veel
aanmeldingen!

en/of opmerkingen betreffende uw kind/kinderen
kunt u terecht bij de leerkracht.

Met vriendelijke groet, Kibeo
STUDIEDAG AFGELOPEN MAAND
Ook de juffen hebben afgelopen maandag veel
geleerd. We hebben alle resultaten geanalyseerd
en zo gekeken waar we nog aandacht aan moeten
besteden de komende weken en volgend
schooljaar. Ook zijn we bezig geweest met het
werken vanuit doelen. We zijn gewend een
methode te volgen en soms is dat niet zo handig,
omdat de kinderen de leerstof al beheersen of dat
ze juist nog vaker een bepaald leerdoel moeten
herhalen. Door heel goed te weten wat kinderen
moeten leren en wat ze al geleerd hebben, kunnen
we ons onderwijs nog beter maken dan het nu al
is.
OUDER-KIND-EINDGESPREKKEN
Als het rapport van uw zoon/dochter nog thuis
ligt, zou u deze dan aankomende week weer mee
terug naar school willen geven?
Op maandag 29 en dinsdag 30 juni krijgt u de
gelegenheid de voortgang van uw kind(eren) te
bespreken. In verband met de Coronamaatregelen
voeren we de gesprekken het liefst in de
buitenlucht, maar we bieden u ook de
mogelijkheid het gesprek te voeren via Skype of
Teams. We houden hierbij rekening met de
wensen van u en de leerkrachten. Het
invulstrookje ontvangt u binnenkort via mail en
op papier. Vult en levert u het tijdig in?!

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

MR-VERGADERING
Maandag staat de laatste MR vergadering gepland.
Aan de orde komen in ieder geval: de financiën,
de groepsindeling, inzet leerkrachten en de
kalender. 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
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