Nieuwsbrief
juni
Beste ouders, verzorgers,
Wat zijn we geschrokken van de
coronabesmettingen op onze school. Net nu de
besmettingsgraad in Nederland terugloopt, er
steeds meer mensen zijn ingeënt en er weer veel
meer mogelijk is, werden wij er mee
geconfronteerd. Gelukkig heeft iedereen zijn/haar
isolatie-quarantaineperiode uitgezeten en is bijna
iedereen weer zonder klachten op school. Samen
gaan we voor nog een aantal leerzame weken.
Een leuk nieuwtje is, dat er twee babybroertjes
geboren zijn bij gezinnen van obs de Eendracht.
Heel erg veel liefde, gezondheid en gelukgewenst
met jullie broertjes. Ook de GVO-juf is bevallen.
Zij heeft een dochtertje gekregen. Gefeliciteerd
allemaal.
Juf Jolanda
KLEDING INZAMELACTIE FRUITVRIENDJES
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17 juni doen we mee aan de jaarlijkse sportdag.
Studenten van het CIOS verzorgen een sportief
programma voor de groepen 3 t/m 8. De kleuters
sporten op het eigen schoolpleintje onder schooltijd
ook een beetje mee. In de klassenbrieven van
volgende week, ontvangt u precieze informatie.
ENQUÊTE

We hebben al veel ingevulde enquêtes terug
mogen ontvangen. Uw mening is voor ons erg
belangrijk om met de NPO-gelden (Nationaal
Programma Onderwijs) de juiste dingen te doen.
Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Wilt u dit
dan vandaag nog doen en de enquête morgen
meegeven naar school. Dan kunnen we de
resultaten dit weekend verwerken.
SCHOOLFOTOGRAAF

De Europese schoolfruitactie leverde deze week
voor de laatste keer gratis fruit. Wij hebben
besloten om niet meer mee te doen met de
fruitvriendjes, die in de perioden voor en na het
Europese fruitprogramma fruit leverde. Reden
hiervoor is dat toch heel veel kinderen zelf fruit
meenemen en we toch 35 cent per fruitstuk
moesten betalen. Om de rekening van de
afgelopen periode te betalen, halen we nog voor
de laatste keer kleding, beddengoed, gordijnen
etc. op. Dus heeft u nog kleding, etc. liggen, dan
ontvangen we dat graag. Voor iedere kilo krijgen
we 1 stuks fruit vergoed.
SPORTDAG 17 JUNI

De schoolfoto's laten nog even op zich wachten.
Zodra we iets van de fotograaf horen, laten we
het u weten.
AGENDA
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
10 juni
Klassenbrief mee
15 juni
Zorgdag alle lln. Vrij
17 juni
Sportdag
29 juni
Uitje groep 1-2
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!
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Team obs de Eendracht

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Telefoon 0164-235225 www.stichtingsom.nl

