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Vacature conciërge
Zoals u weet hebben wij afscheid genomen van onze conciërge Hotse Veenis en wensen wij hem een goede gezondheid en veel plezier met zijn nieuwe baan. We zijn op zoek naar een goede vervanger van Hotse. Er wordt nu eerst
gekeken, of er binnen onze stichting conciërges beschikbaar zijn. Mochten er intern geen geschikte kandidaten zijn,
dan wordt er na de zomervakantie extern een vacature geplaatst.
Mocht u interesse hebben voor deze functie op De Eendragt, dan willen we u bij deze alvast hartelijk danken voor uw
belangstelling en verzoeken we u om pas te reageren n.a.v. de eventuele vacaturemelding.
Afscheid collega’s
De collega’s meester Alex, juf Emmy, juf Kaylee, juf Mieke, meester Damiano, juf Anjette en meester Martijn zetten
hun loopbaan voort op andere basisscholen en wij wensen hen veel succes. Ook onze onderwijsassistente Joke Bijl
gaat ons verlaten. Zij gaat van haar pensioen en oma-zijn genieten.
Nieuwe collega’s
De nieuwe collega’s stellen zich na de vakantie voor.
Kennismaken
Sommige kinderen vonden het spannend, maar wat was het leuk om kennis te maken met de nieuwe juf of meester.
Musical
De groepen 8 hebben hun musical “Gewoon Super” opgevoerd. We hebben genoten van de voorstelling. De leerlingen en ouders worden bedankt voor alle lieve woorden en leuke cadeautjes.
De activiteitencommissie, de familie Klaase (voor de ruimte voor de fietsen) en alle anderen die hebben meegeholpen
worden heel erg bedankt.
Vossenjacht
De vossenjacht was wederom een groot succes. Iedereen bedankt voor de inzet.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi was weer super geregeld. De leerlingen hebben met veel plezier meegedaan.
Werkweek 2019-2020
Voor de werkweek van de groepen 8 van 2019-2020 vindt de incasso voor de 1ste termijn à € 57,50 volgende week
plaats. De 2de termijn wordt na de zomervakantie geïncasseerd.
TSO (overblijven)
De migratie van ons netwerk heeft nog even vertraging opgelopen met de incasso van de tso over de maand juni.
Zodra het programma weer goed werkt, worden de maand juni en juli geïncasseerd.
Weekbrief 36
U heeft per abuis vorig week Weekbrief 36 niet ontvangen. Excuses hiervoor. De Weekbrief staat iedere week ook op
onze site onder het kopje nieuws.
Na de zomervakantie
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat iedereen erbij hoort.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Luca (8b) en Lara (8b). Bovenbouw: Babette (8b) en Carice (8a).
De Mediatoren die nu in groep 7 zitten hebben dienst als mediator. Na de cursus mediator zal de groep uitgebreid
worden met nieuwe mediatoren uit de toekomstige groepen 7 en 8. De mediatoren die nu de school gaan verlaten
worden bedankt voor hun inzet.
*Alle kleuters nemen de gymspullen weer mee naar school.
*Groep 3b begint de eerste schooldag om 08.30 uur op school waarna de leerlingen samen met de juf naar de sporthal gaan.
*De schoolmelk wordt dinsdag weer geleverd. De eerste week nemen de leerlingen zelf iets te drinken mee naar
school (zie onderaan deze Weekbrief het gymrooster).
*Vanaf de eerste schooldag na de vakantie kunnen de leerlingen gebruik maken van het overblijven. Alleen als u een
wijziging heeft, wilt u dan een briefje in de overblijfbrievenbus doen?
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TSO-medewerker
Voor het overblijven kunnen wij na de zomervakantie extra hulp gebruiken. Hier staat een kleine vergoeding tegenover.
Vindt u het gezellig om met de leerlingen gezamenlijk te eten en ze te begeleiden bij het buiten spelen? Dan bent u
van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met Agnes van der Weide.
Bedankt
*Alle leerlingen worden bedankt voor de supergezellige juffendag, de mooie tekeningen en de leuke cadeautjes.
De ouders die mee zijn geweest met de groepen 3 en 6a naar de Poelboerderij en de groepen 5 op schoolreisje worden bedankt.
*Alle ouders die hebben meegelopen naar de Bieb of hebben geholpen met het schoonmaken van de spullen, het organiseren van de picknick en/of de vossenjacht worden bedankt.
De activiteitencommissie die het hele jaar ons overal bij heeft geholpen wordt hartelijk bedankt.
Verzoek
*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.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen gaan in de kledingbak.
Agenda
Van 15 juli t/m 23 augustus is de zomervakantie.
De groepen 8 gaan van 30 september t/m 3 oktober naar Bennekom.
Zwerfboeken
Neem eens een kijkje bij de zwerfboekenkast in de aula, dan vind je vast een leuk boek om mee te nemen! En misschien vind je zelf wel weer ergens een zwerfboek om mee te nemen naar school. Veel lees- en zoekplezier!!! Kijk op:
https://www.kinderzwerfboek.nl. Daar kun je van alles lezen over zwerfboeken en zelfs de route van een zwerfboek
volgen.
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 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
TufTuf Huttenbouw en Kartondorp: 19 t/m 21 augustus
In week 34 kunnen kinderen van 4 t/m 6 jaar weer meebouwen met Kartondorp en kinderen van 7 t/m 12 jaar met de
TufTuf huttenbouw.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 25 juni 18.00 via de website www.scwo.nl. Wees er snel bij want voor Kartondorp en
het slapen bij TufTuf zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

We wensen elkaar een hele fijne vakantie.
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Gymrooster
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Dinsdag

08:30 - 09:15 Groep 3b
09:15 - 10:00 Groep 3a
10:00 - 10:45 Groep 4b

08:30
09:15
10:30
11:15

Woensdag

-

09:15
10:00
11:15
12:00

Groep 5b
Groep 5a
Groep 7a
Groep 7b

13:15 - 14:00 Groep 6b
14:30 - 15:15 Groep 6a

Donderdag
08:30
09:15
10:30
11:15

-

09:15
10:00
11:15
12:00

Vrijdag
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 5b

13:15 - 14:00 Groep 6a
14:30 - 15:15 Groep 6b

08:30
09:15
10:00
11:00

-

09:15
10:00
10:45
11:45

Groep 7b
Groep 7a
Groep 8b
Groep 8a

08:30
09:15
10:00
11:00
11:45

-

09:15
10:00
10:45
11:45
12:30

Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 8b
Groep 8a

