WEEKBRIEF 24
Vrijdag 12 februari 2021
Schooltijden
Afgelopen week zijn wij gestart met aangepaste schooltijden vanwege de coronarichtlijnen. We begrijpen dat het voor u als ouders niet altijd even makkelijk is maar zien
dat iedereen zich er zo goed mogelijk aan houdt. Dat waarderen wij zeer!
Door de ervaringen en reacties van ouders, leerlingen en collega's hebben wij een kleine
aanpassing gedaan.
De groepen 4, 6 en 8 mogen 5 minuten eerder naar binnen en zijn hierdoor ook 5
minuten eerder uit. Wij hopen hiermee de wachttijden voor de leerlingen en ouders te
verkorten. In het onderstaand schema de nieuwe tijden.
Groep
Groep 1/2

Naar binnen
8.20 uur – 8.30 uur

Naar buiten
14.00 uur

Deur
Hek kleuterplein, achter de
school

Groep
Groep 3
Groep 5

Naar binnen
8.20 uur – 8.30 uur
8.20 uur – 8.30 uur

Naar buiten
14.00 uur
14.00 uur

Groep 7

8.20 uur – 8.30 uur

14.00 uur

Deur
Hoofdingang
Zij-ingang bij het voorplein
rechts
Zij-ingang bij het voorplein
links

Groep
Groep 4
Groep 6

Naar binnen
8.30 uur – 8.40 uur
8.30 uur – 8.40 uur

Naar buiten
14.10 uur
14.10 uur

Groep 8

8.30 uur – 8.40 uur

14.10 uur

Deur
Hoofdingang
Zij-ingang bij het voorplein
rechts
Zij-ingang bij het voorplein
links

Welkom
Nour is nieuw in groep 1/2apen en Sem is nieuw in groep1/2beren. We wensen hen een
fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in
de klas.
Incasso
Door problemen bij de ING-bank heeft de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage nog
niet plaatsgevonden. De problemen zijn inmiddels opgelost en de incasso zal nu
volgende week plaatsvinden.
Heeft uw kind autisme? Gratis online oudercursus
Op 18 maart start er een gratis online-cursus (3 bijeenkomsten) voor ouders van een
kind met autisme. In de bijlage vindt u meer informatie.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft uw kind nog een broertje of zusje die volgend schooljaar vier jaar wordt en graag
naar de Eendragt wil? 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 . Wilt u dit ook doorgeven aan uw familie, vrienden
en buren die nog geen kinderen op de Eendragt hebben, maar dat wel graag zouden
willen?
Nieuws uit de groepen 1-2
Wat is het fijn dat we elkaar weer in de klas hebben kunnen zien! We zijn deze week
heel druk bezig geweest met spelen en praten met elkaar, we hadden elkaar zoveel te
vertellen! Daarnaast hebben we ook behoorlijk wat verjaardagen gevierd.
Klank van de week
We hebben geoefend met de klank 's'. De ‘s’ is natuurlijk van
‘sneeuw', daarom hebben we al meerdere malen geprobeerd
om sneeuw op de klankplank te leggen. Maar ja....dat lukt niet
zo goed!
Gymspullen
De komende week zal de sneeuw wegsmelten. We zullen
daarom de gymzaal vaker opzoeken dan dat we normaal doen.
Denkt u eraan om de gymspullen van uw kind mee te geven,
mocht dat nog niet gebeurd zijn?
Kiesbord
Bij de vier kleutergroepen wordt er veel samengewerkt. Het kiesbord is daarom sinds
dit schooljaar verplaatst naar de gang van de beide vleugels. De beren en de dolfijnen
delen een kiesbord, en de apen en de cobra's ook. Dat ziet er dan zo uit: een gedeelte op
de gang (bovenaan), een gedeelte in de ene klas (links) en een gedeelte in de andere klas
(rechts). Onder het kieskaartje staat hoeveel kinderen van de ene klas en hoeveel
kinderen van de andere klas de activiteit kunnen kiezen. Voor de kinderen is dit fijn, zo
is er overzicht en leren zij dat zij zelf
een stem hebben in datgene wat zij
kunnen doen.

Nieuws uit groep 3
Deze week was toch wel een soort van feestweek, elke dag een jarige en blije koppies
van de kinderen! Natuurlijk was het ook weer even wennen, maar het was gezellig en de
kinderen waren blij om weer met elkaar te kunnen spelen en te werken. We hebben wat
lessen herhaald, spelletjes gedaan, in de sneeuw gespeeld, geknutseld en hebben met
rekenen blok 5 afgesloten. Volgende week starten we met thema 8 ‘De Schat’.
Veel schaatsplezier en een fijn weekend!

Nieuws uit de groepen 8
Groep 8 heeft ‘in de ban’ van het programma Marbel Mania zelf een knikkerbaan
challenge gedaan. Met mooie creaties als resultaat:

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.
Nieuws van de Brede school
Voorjaarsvakantie Brede school Wormerland
Doe in de vakantie gezellig mee met de volgende (gratis)
activiteiten:
* 23-2 van 13.30- ca 14.30 Online kinderquiz voor groep 1 t/m 4
* 23-2 van 15.00- ca 16.00 Online kinderquiz voor groep 5 t/m 8
* van 20 t/m 28-2 Fotospeurtocht met vragen voor het hele gezin
Meer informatie en inschrijven op www.bredeschoolwormerland.nl

