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Nieuwsbrief
maart
Beste ouders, verzorgers,
Na een voorjaarsvakantie waarin we hebben
kunnen schaatsen en hebben kunnen genieten van
een zonnetje, zijn we met alle kinderen en juffen
weer coronavrij mogen starten. We hopen dat dit
nog lang zo mag blijven.
Juf Jolanda
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leren betekent dat het thema terugkomt in onder
andere de woordenschatlessen en de Engelse
lessen.

CORONANIEUWS

PAASEITJESACTIE

Ook dit jaar wordt er door obs de Eendracht en
de Schuttevaer een paaseiactie georganiseerd. Van
de opbrengst van de actie worden leuke
activiteiten georganiseerd, zoals Sinterklaas, pasen,
sportdag etc. Dit jaar werken we met een
intekenlijst, omdat we niet langs de deuren zullen
gaan om de paaseizakjes te verkopen. De kinderen
kunnen telefonisch, via Facebook of op andere
manieren familie en buren benaderen om zakjes
eitjes te verkopen. We beseffen dat het een beetje
omslachtig en minder gezellig is, maar gezondheid
gaat voor alles. Helpt u mee om zo veel mogelijk
zakjes te verkopen?!
THEMA ‘DE GOUDEN EEUW’

Kinderen lijken de Engelse variant van het
coronavirus sneller en vaker over te brengen op
anderen. Voorzichtigheid is dus erg belangrijk om
te voorkomen dat we iemand binnen onze school
besmetten. Wilt u daarom extra alert zijn op
snotneuzen en andere signalen van een mogelijke
coronabesmetting? Als bijlage ontvangt u het
nieuwe beslisschema om te bepalen of u en/of uw
kind(eren) thuis moeten blijven. Twijfelt u of heeft
u vragen? Neem dan contact op met de GGD. Zo
blijven we hopelijk allemaal coronavrij.
FRUITVRIENDJES

We verzamelen weer kleding in om de fruitpot te
vullen, zodat alle kinderen van obs de Eendracht
het hele jaar op woensdag, donderdag en vrijdag
gratis fruit kunnen eten op school. Dus als u de
winterkleding opruimt en de zomerkleding weer
voor de dag haalt en er zit kleding bij die u niet
meer gebruikt, dan ontvangen wij die graag. Dit
geldt ook voor beddengoed en gordijnen. Uw
kind(eren) krijgen weer gele plastic zakken mee
om de kleding in te verzamelen.

Het thema tot aan de meivakantie is ‘De Gouden
Eeuw'. Kinderen leren vooral over de
(kunst)geschiedenis rondom de Gouden Eeuw.
Thema's zijn: handel, uitvindingen, beeldenstorm,
ontdekkingsreizigers, VOC. Ook nog steeds actuele
maatschappelijke thema's komen aan bod, zoals:
slavernij en vrijheid van meningsuiting. Thematisch
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BIEBNIEUWS

Als het goed is hebben alle kinderen van de
Eendracht een bibliotheekpasje. Hiermee kunnen
ze (ook onder schooltijd) bij de bibliotheekboeken
lenen die ze op school en thuis kunnen lezen.
Lezen is een erg belangrijke vaardigheid. We zijn
dan ook in alle groepen bewust bezig met
leesbevordering. Leest u (nog) regelmatig voor?
Uit onderzoek blijkt dat het voorlezen afneemt als
kinderen ouder worden, maar dat voorlezen
belangrijk is voor de taal-leesontwikkeling; ook
voor kinderen uit groep 8.
Heeft uw kind nog geen biebpasje of geen
biebpasje meer? Geef dit dan door aan de
leerkracht, dan zorgt onze biebjuf Jessica voor een
nieuw pasje.

AGENDA
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
17-03
Zorgdag, alle kinderen vrij
19-03
Pannenkoekendag
01-04
Paasviering
02-04
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
05-04
2e paasdag, alle kinderen vrij
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

VERSCHOONTJE

Het komt nog wel eens voor dat een leerling van
groep 1 of 2 een ongelukje heeft en een schone
(onder)broek nodig heeft. We zijn ver door onze
voorraad heen. Dus als u nog een ‘verschoontje’
in de kast heeft liggen???? Dan zijn wij daar heel
blij mee.
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