OBS de Eendracht

Nieuwsbrief
september
Beste ouders, verzorgers,
De eerste twee weken van het schooljaar zitten er
bijna op. We zijn goed gestart en gaan er voor om
dit vol te houden. Het thema ‘communicatie’
zorgt voor veel leerplezier, want communiceren
doe je de hele dag, ook als je niet praat of schrijft.
Vraagt u gerust aan uw kind(eren) wat ze geleerd
hebben, zo herhalen ze de leerstof nog eens een
keer extra en wie weet leert u er ook nog iets van.
Juf Jolanda
STARTGESPREKKEN

Volgende week zijn de startgesprekken. We
verwachten alle ouders en hun kind(eren), zodat
iedereen kennis maakt met de (nieuwe)
leerkracht(en) en verwachtingen aan elkaar
kenbaar worden gemaakt. Uiteraard bent u alleen
welkom als u (Corona) klachtenvrij bent. Heeft u
klachten? Blijf dan thuis en maak een nieuwe
afspraak. Graag ook rekening houden met de tijd
en de looproutes:
Ouders en kinderen groep 1-2-3 door de eigen
deur, 4 en 5 en 7 door de voordeur en van groep
6-8 door de koude gang via de Kibeo-Kolk-ingang.
LUIZENCHECK

De Luizencheck is weer gedaan. Er zijn luizen
geconstateerd. De desbetreffende ouder(s) is/zijn
op de hoogte gebracht. Checkt u uw kind(eren)
goed op neten en luizen en meldt u het ons als uw
kind ze heeft?!
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WORKSHOPS

We zijn vorige week gestart met het thema
communicatie. We maken kennis met
verschillende vormen en manieren van
communiceren. Iedere woensdag en vrijdag
middag werken de leerlingen groep doorbrekend
d.m.v. workshops aan dit thema.
De lessen worden niet alleen gegeven door de
juffen van de school, maar ook door professionals.
Hieronder ziet u een overzicht van de workshops
voor het thema communicatie:
Vrijdag 11 september stop motion groep 3-4-5
Vrijdag 18 september stop motion groep 3-4-5
Vrijdag 18 september dans groep 6-7-8
9 oktober programmeren schoolbreed
16 oktober programmeren schoolbreed
Er is dus genoeg te leren en te ontdekken tijdens
het thema communicatie!
EVEN VOORSTELLEN……

Obs de Eendracht biedt ieder jaar (in
samenwerking met Kibeo) studenten een
stageplek. Dit schooljaar lopen de volgende
stagiaires stage:
Myrthe op ma-di-wo in groep 1-2-3
Christy vanaf oktober in 4-5
Eva op woensdag in groep 6-8
Omdat nog niet alle voorstelberichten binnen zijn,
ziet u die in de volgende Nieuwsbrief.
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CORONA EN THUIS BLIJVEN

In deze tijd speelt Corona een grote rol. Voor ons
aller veiligheid vragen we leerkrachten en
kinderen en ouders thuis te blijven als ze ziek zijn.
We houden de volgende regels van het RIVM aan:
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen, behalve:




als het kind ook koorts of andere COVID-19klachten heeft;
als het kind een huisgenoot is van een patiënt met
een bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

KLEDINGBANK

Op 29 en 30 september wordt er om 16:30 uur
weer een kledingbank georganiseerd in Yerseke.
IKC Voorhoute heeft de bevoegdheid om u door
te verwijzen, zodat u ook naar de kledingbank
mag om kleding uit te zoeken voor uw kind(eren).
U kunt hierover contact opnemen met juf
Jolanda: jolanda.wedage@stichtingsom.com.
(VOOR) LEZEN…ZO BELANGRIJK

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de
normale regels voor thuisblijven:




bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies
van reuk of smaak);
als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Ook van leerkrachten verwachten we dat ze met
klachten thuisblijven. We hopen dat u hiervoor
begrip heeft. Gelukkig kunnen we de vervanging
op de meeste dagen onderling regelen.
PARRO

Om nog beter met u te communiceren zullen we
binnenkort starten met het gebruik van Parro; dat
veilige communicatie tussen leerkrachten onderling
en leerkrachten en ouders mogelijk maakt. In de
bijlage staat meer informatie over onder andere
de installatie van het programma.

Afgelopen week is de leesconsulente op school
geweest om de uitslag van de leesmonitor te
bespreken. Ze gaf aan dat ze nog nooit een school
had gezien die binnen een jaar zo goed vooruit
was gegaan met de leesbevorderingsresultaten.
Hier zijn we natuurlijk mega-trots op. Het blijkt
dat onze kinderen liever lezen dan vorige jaren.
Het thuislezen blijft nog wel een beetje achter. Dit
hopen we met uw hulp dit jaar op te pakken. Ook
het voorlezen aan kinderen tot en met groep 8
mag nog verbeterd worden. Naast dat het gezellig
is, is het ook ontzettend leerzaam voor ieder kind.
We willen er samen met de bieb voor zorgen dat
(weer) ieder kind een biebpasje heeft en ook
onder schooltijd tijd vrij maken om boeken te
halen die thuis gelezen mogen worden. Ook
worden er voor de groepen 1-2-3 leestassen
gemaakt voor thuis. We zijn er van overtuigd dat
het thuis lezen zo gestimuleerd zal worden. Leest u
mee?!
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september
KOM KIJKEN BIJ KIBEO
Ken je de dagopvang van
Kibeo Eendracht al? Bij ons is
er voor je kind veel te zien,
beleven en ontdekken. We
creëren elke dag een veilige en
uitdagende speelomgeving
voor alle kinderen. Ook voor
de allerkleinsten. Onze babyspecialisten zorgen er
met gerichte activiteiten voor dat je baby zich op
zijn of haar eigen tempo ontwikkelt in onze
dagopvang.
Je peuter (2 tot 4 jaar) is nieuwsgierig en speelt
graag met leeftijdsgenootjes. In onze peutergroep,
die van ma t/m vr in de ochtend geopend is,
bereiden we je kleintje goed voor op de
basisschool met de leuke en leerzame Peuterstart
thema’s. Je peuter krijgt de kans om op onderzoek
uit te gaan en ervaringen op te doen. Samen met
vriendjes en vriendinnetjes leren én groeien ze.
Door van alles uit te proberen en alle nieuwe
ontdekkingen en vaardigheden te herhalen, leert
jouw kind een heleboel. Buiten kan je kind lekker
rennen en samen met vriendjes op avontuur gaan.
En jij weet dat je kind bij ons in deskundige en
vertrouwde handen is.
Voor en na schooltijd gezellig spelen met vriendjes
Je kind kan elke dag vóór en na schooltijd spelen
bij de buitenschoolse opvang (BSO) van Kibeo
Eendracht. De pedagogisch medewerkers maken er
altijd een leuke tijd van. Waar heeft je kind zin in?
Hij of zij is de baas! Natuurlijk zijn regels en
afspraken belangrijk op de BSO, maar er is ook
alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig
maken van keuzes en het spelen met vriendjes.
De activiteiten zijn erg afwisselend; zo gaan we
aan de slag met sportieve activiteiten en is er
genoeg ruimte om te knutselen of spelletjes te
doen!
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende
rondleiding. Stap binnen of maak een afspraak via
e-mail: eendracht@kibeo.nl of telefoonnummer
(0113) 760 356. We maken graag kennis met je!
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AGENDA
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
7 en 8 sept: Startgesprekken
10 sept:
Klassenbrieven mee
14 sept:
Studiedag / kinderen vrij
14 sept:
Kibeo open
30 sept:
Opening kinderboekenweek
1 okt:
Nieuwsbrief mee
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

Kijk voor meer informatie op kibeo.nl
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