Nieuwsbrief
november
Beste ouders, verzorgers,
Gisteren zei iemand tegen mij: ”Het is allemaal
wat.” Ondanks dat het een zin is die niets zegt,
zegt het alles.” Sinds gisteren zijn de coronaregels
aangescherpt. Gelukkig zijn we op de Eendracht
tot nu toe allemaal nog gezond en kunnen de
kinderen gewoon naar school. We mogen hopen
dat het zo blijft……
Juf Jolanda
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om deze vrijwillige bijdragen omdat sommige
ervan niet georganiseerd kunnen worden zonder
deze bijdragen, zoals onder andere de
zwemlessen. Kunt of wilt u de bijdrage niet
betalen dan horen we dat graag, zodat we er
rekening mee kunnen houden en u niet steeds een
herinnering krijgt. In veel gevallen betaald
stichting Leergeld de bijdrage.
AFSLUITING THEMA ‘COMMUNICATIE’

FRUITVRIENDJES

Sinds een aantal weken krijgen alle kinderen op
woensdag donderdag en vrijdag gratis fruit
aangeboden omdat we op OBS DE EENDRACHT
gezonde voeding belangrijk vinden. We nemen
hiervoor deel aan het programma van
Fruitvriendjes. Samen met andere deelnemende
scholen halen we geld op om dit programma te
bekostigen. Op dit moment kunt u kleding en
beddengoed inleveren op school. We hebben al
flink wat zakken gekregen. De kleding wordt
gewogen en voor iedere kilo krijgen we geld
waarvan we het fruit betalen. Sinds deze week is
er voor onze school een speciale sponsorsite
geopend op de website van fruitvriendjes.nl. Er is
al €4,00 gedoneerd. Doneert u ook?
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
Ieder kind heeft het
recht om naar school
te gaan en deel te
nemen aan de
activiteiten die op
onze school
georganiseerd worden. Mede hierom hebben we
de ouderbijdrage afgeschaft. Voor sommige
activiteiten vragen wij u een vrijwillige bijdrage
zoals: het schoolreisje en de zwembus. Wij willen
u er extra op wijzen dat deze bijdragen vrijwillig
zijn en dat uw kind niet uitgesloten wordt van de
activiteiten als u niet betaald. We vragen u toch

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Voor de herfstvakantie hebben we het thema
‘Communicatie’ afgesloten met een filmpje op
Facebook. Heeft u het filmpje nog niet gezien?
Bezoek gerust onze website voor de link of onze
Facebookpagina. We hebben lang gehoopt dat we
u de prachtige tentoonstelling konden laten zien
van werk rondom het thema, maar helaas kon dat
geen doorgang vinden.
Inmiddels zijn we gestart met het thema
‘Voeding’. Afgelopen dinsdag hebben alle
leerlingen en leerkrachten genoten van een
heerlijk schoolontbijt. Een journalist van de krant
is ook langs geweest en heeft een leuk stukje
geplaatst in ‘De Bevelander’. De komende weken
leren de kinderen van alles over: de schijf van vijf,
ons spijsverteringstelsel, gezond en ongezond
eten, het schilderen van een stilleven, poep en
alzo meer.
AGENDA
16+17 november voortgangsgesprekken
U bent inmiddels geïnformeerd over de
voortgangsgesprekken.
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NIEUWE LEERLINGEN

Wat fijn dat er weer meer leerlingen in groep 1
instromen. Heeft u nog kennissen, vrienden,
familie met kinderen die binnenkort naar school
gaan? Vertel ze dan de goede dingen van onze
school. Wij geven graag een rondleiding en heten
ze graag welkom op obs de Eendracht. Zo
bouwen we samen aan de Eendracht!

Morgenmiddag denkt een aantal leerlingen uit
groep 6-8 samen met kinderen van de Schuttevaer
en een delegatie van de gemeente na over een
herbestemming van de oude kinderboerderij. In
de klas is er al met alle kinderen over nagedacht
en hier zaten heel goede ideeën bij.
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

BEZOEK BURGEMEESTER

Op 16 november brengt de burgemeester onze
school digitaal een bezoek om met de leerlingen in
gesprek te gaan over ‘Respect’. Dit gebeurt via een
liveverbinding in verband met de coronaregels.
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