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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we ongestoord kunnen werken en spelen.
Leerkrachten gezocht
Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt invallen bij ons op school, dan zou dat heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden
bij Agnes van der Weide, administratief medewerker.
Welkom
De volgende leerlingen zijn nieuw op school: Wayed in groep 1/2beren en Ayla in groep 1/2cobra’s. We wensen hen
een fijne schooltijd op De Eendragt.
Weekhulp
Groep 3a: Loki, Jana en Fenna. Groep 3b: Topgya, Dano en Mohamed.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Jace (7a) en Fenna (7b). Bovenbouw: Kristel (8b) en Cleo (8b).
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter b en het cijfer 15.
Verkeer
De leerlingen van de groepen 7 hebben donderdag 4 april het Theoretisch Verkeersexamen gemaakt. Zij zijn allemaal
geslaagd. Van harte gefeliciteerd!
Honing Breethuis
De groepen 3 zijn op bezoek geweest bij het Honing Breethuis in Zaandijk. De leerlingen hebben gezien hoe de
mensen in dit huis leefden in de 18e en 19e eeuw.
Schoolkorfbal
Op 10 april is het schoolkorfbal voor de groepen 3 en op 12 april voor de groepen 4 in de Groen Geelhal.
Neem zelf je gymschoenen en evt. je korfbalrokje mee. Voor een shirt en/of broekje wordt gezorgd.
Het programma zit voor deze groepen als bijlage bij deze Weekbrief.
Actie Venezuela
De actie loopt vandaag af. In de volgende Weekbrief vermelden we de opbrengst.
Bedankt
Groep 1/2apen bedankt de moeder van Emma en Sarah voor de treinbaan
Gevraagd
*De leerlingen van groep 4a nemen een terracotta potje mee naar school.
*Groep 5b vraagt glazen potjes. Graag inleveren bij de leerkracht.
*Voor het lente-ontbijt hebben we eierdozen nodig. Graag inleveren bij juf Anita, groep 4b.
*Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de bekers en bakjes zetten? Er is regelmatig discussie over de “eigenaar”
van de bekers en bakjes.
*Wilt u uw kind(eren) schoolmelk laten drinken? Info hierover kunt u vinden op de site van Campina Schoolmelk.
*Wilt u uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee naar school geven?
Voor de jonge kinderen is één stuk fruit voldoende.
Agenda
*De groepen 1/2 gaan op onderstaande data op excursie “Kleine Beestjes” naar De Poelboerderij.
Maandag 8 april – groep 1/2beren, donderdag 11 april – groep 1/2apen, vrijdag 12 april – groep 1/2cobra’s en
dinsdag 16 april – groep 1/2dolfijnen. Alle groepen vertrekken om 08.30 uur en zijn weer 12.00 uur op school.
*Op 10 april is het schoolkorfbal voor de groepen 3 en op 12 april voor de groepen 4 in de Groen Geelhal.
*Op zaterdag 13 april is van 13.00 – 16.00 uur de Kidsmarket. Deze wordt gehouden bij SCWO.
*Op 15 april heeft groep 5b van 09.00 – 11.30 uur een mozaïekworkshop.
*Op dinsdag 16 en woensdag 17 april heeft groep 5a van 10.30 – 11.30 uur een mozaïekworkshop.
*Op 16 en 17 april wordt de IEP eindtoets in groep 8 afgenomen. Wilt u geen afspraken voor uw kind op deze dag
plannen?
*Op 17 april is het lenteontbijt voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 om 08.30 uur.
*Van 19 april t/m 3 mei is de Paas- en meivakantie, incl. Koningsdag.
*Op 16 mei is het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 en 7 en op 17 mei voor de groepen 6 en 8 op het Groen
Geelveld.
*Op 22 mei gaat groep 5a naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 24 mei gaat groep 5b naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
Centrum Jong
Ouders in Oostzaan en Wormerland, die overwegen te scheiden of in scheiding liggen, kunnen anoniem met hun
vragen hierover telefonisch terecht bij de Helpdesk Scheiding van Centrum Jong. Een adviseur van Centrum Jong kan

Weekbrief

Zandweg 15
1531 AJ Wormer
075-6423611

website: http://www.obsdeeendragt.nl
email: j.sibie@opspoor.nl
Jaargang 23 nummer 27
08-04-2019 – 12-04-2019
de ouders snel en vrijblijvend deskundige adviezen geven.
Helpdesk Scheiding is op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 075-6518383.
Brede School activiteiten
Ook in de meivakantie organiseert De Brede School diverse sportieve activiteiten. Alle leerlingen krijgen vandaag een
folder mee. Ook op de website www.bredeschoolwormerland.nl vindt u alle informatie en kunt u uw kind aanmelden.
Scholenkampioenschap kano-polo
Kanovereniging de Zwetplassers organiseert op 5 mei om 16.00 uur in zwembad ’t Zwet, kanopolo wedstrijden voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Wormerland.
Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 jongens/meisjes. Uiteraard ben je in het bezit van een zwemdiploma.
Als je mee wilt doen, vraag je een blauw toestemmingsformulier aan de leerkracht en levert deze voorzien van
handtekening weer bij de leerkracht in.
Open dag “Bij Boer en Tuinder”
Op zaterdag 6 april is van 10.00 – 16.00 uur open dag “Bij Boer en Tuinder”. Voor informatie over de deelnemende
bedrijven kunt u naar www.komindekas.nl/waar/assendelft.

