WEEKBRIEF 23
Vrijdag 5 februari 2021
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we het vragen als we spullen van anderen willen
gebruiken.
Welkom
Steff is nieuw in groep 1/2dolfijnen. We wensen hem een fijne schooltijd toe.
Mediators
In verband met de coronamaatregelen zijn er geen mediators.
Inleveren Chromebooks
Omdat de school vanaf aanstaande maandag weer open gaat vragen wij de kinderen die
een Chromebook hebben geleend van school deze aanstaande maandag, samen met de
oplader, weer mee te nemen. De Chromebooks en opladers kunnen worden ingeleverd
bij de eigen leerkracht.
Studiedag
In overleg met de MR verplaatsen we de geplande studiedag van 15 februari. Op deze
dag is er dus ‘gewoon’ school. De datum die hiervoor in de plaats komt is maandag 22
maart. Op deze dag zijn alle kinderen vrij. Deze studiedag wordt gebruikt om
gezamenlijk de resultaten van (Cito-)toetsen te analyseren en een plan van aanpak op te
stellen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft uw kind nog een broertje of zusje die volgend schooljaar vier jaar wordt en graag
naar de Eendragt wilt? Wij verzoeken u dan om uw kind vóór 1 maart 2021 aan te
melden, vanwege de formatie voor volgend schooljaar. Inschrijfformulieren kunt u
opvragen bij de administratie via telefoonnummer: 075-6423611 of mail:
administatie.eendragt@opspoor.nl .
Nieuws uit de groepen 1-2
Wat zijn we blij dat we jullie vanaf aanstaande maandag allemaal weer in de klas mogen
zien, na zo'n gekke periode van thuisonderwijs. We hebben ontzettend gelachen
wanneer we samen aan het videobellen waren, we hebben grapjes gemaakt als er tijdens
het bellen ineens iets vreemds gebeurde (huisdieren in beeld, kleine broertjes of zusjes
die er met een device vandoor gingen, enz.) en we hebben samen met elkaar best iets
moois neergezet! Jullie mogen trots op jezelf zijn en natuurlijk ook op je ouders/
grootouders/ familie/ vrienden/ enz. die dit samen met jullie opgepakt hebben. Vergeet
je geen opsteker te geven...?
Maandag starten we weer op school. Denken jullie eraan dat het waarschijnlijk
behoorlijk fris zal zijn? En ook als het fris is gaan we naar buiten. Dus sjaal om, wanten

aan, muts op, dikke jas aan en warme (waterdichte) schoenen! Misschien in de rugzak
een schone broek, voor als de sneeuw te leuk was, en een plastic tas om de natte spullen
in te doen.
In de klas zal het ook frisser zijn. Trek dus lekker warme kleding aan. En als je het toch
nog koud hebt, dan zijn er dekens!
Klank van de week
De komende weken werken we met de klank 's’. Deze past heel mooi bij het weer dat we
de komende dagen gaan krijgen! Denken jullie eraan om spullen mee te nemen die
beginnen met de 's'?
Gym
Waar mogelijk gaan we buitenspelen. Toch vragen we om de gymtassen van de kinderen
weer mee naar school te geven. Als het erg slecht weer is, kunnen we van de speelzaal
gebruik maken en dat is fijner als je gymkleding aan hebt.
Nieuws uit groep 3
De slingers zijn vandaag opgehangen, wat zijn we blij om iedereen maandag weer te
zien. Deze week maakten de kinderen een astronaut en sloten we ook thema 7 af. We
zochten in huis naar samengestelde woorden/ voorwerpen en dat leverde mooie
beelden op! Volgende week wordt het een koude week, trek lekker een warme trui aan
of een warm vest, want er moet ook goed geventileerd worden in school. We gaan er
maandag weer tegenaan en dan fijn met elkaar, we kijken er naar uit!
De astronaut van Yoeri!

Nieuws uit de groepen 7
In leerjaar 7 zijn we deze week gestart met het taal thema "Familie”. Een van de
opdrachten was ‘ontwerp je eigen familiewapen’ Hieronder een aantal van de
prachtige wapens die de kinderen gemaakt hebben.

Ook maakten zij voor rekenen foto's vanuit verschillende perspectieven. Het normale
perspectief, het kikkerperspectief en het vogelperspectief.

Agenda
*De voorjaarsvakantie is van maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021.
*Maandag 22 maart is er een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Wij zijn zo trots als een pauw op alle kinderen en hun ouders!

