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Nieuwsbrief
voor ouders
Inmiddels is het alweer oktober geworden en komt de
herfstvakantie in zicht.
Wat gaan de weken snel!
Bijna alle ouders hebben de afgelopen weken een
startgesprek gevoerd met de leerkracht van hun
kind(eren).
Het zijn belangrijke gesprekken omdat dit een goede
basis is voor de samenwerking tussen school en
ouders. Het is leuk en goed om kennis te maken met
elkaar en informatie uit te wisselen over school en
thuis. Onze samenwerking is nodig om ieder kind zo
goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Ouders, bedankt voor jullie tijd!

Schoolgids 2022-2023
In de bijlage vindt u de schoolgids voor dit schooljaar.
Hij is ook te vinden op onze website. In de schoolgids
kunt u informatie over het onderwijs op De Eendragt
vinden.
Er is ook een jaargids (deze is eerder verstuurd)
waarin meer praktische informatie staat.
Vervanging zieke leerkrachten
Helaas hebben we al te maken met diverse collega's
die korte of langere tijd uitvallen.
Wij proberen dit binnen ons team zo goed mogelijk
op te vangen en zijn blij met zeer flexibele collega's.
Om niet steeds dezelfde groepen te benadelen,
wisselen we de te verdelen groepen af.
Het kan dus gebeuren dat de leerkracht van uw kind
zelf niet ziek is, maar voor een andere groep wordt
gezet en dat de groep van uw kind verdeeld wordt
over andere groepen.
In de groepen 1-2 laten we de ouders van een groep
kiezen of ze hun kind thuishouden en verdelen we de
overige leerlingen over de andere groepen.
In de groepen 3-8 verdelen we de leerlingen over de
aangrenzende leerjaren.
Ook is het mogelijk dat een leerkracht van hetzelfde
leerjaar samen met een onderwijsassistent twee
groepen draait en afgewisseld instructie geeft in twee
groepen.
Op deze manieren proberen we te voorkomen dat er
hele groepen thuis zitten.

Speerpunten dit schooljaar
Onze school werkt zoals ieder jaar met een jaarplan
waarin speerpunten worden beschreven. Dit
schooljaar zijn dat:
1) verbetering rekenonderwijs
2) verbetering onderwijs begrijpend lezen
3) thematisch leren
4) groepsdoorbroken werken/instructies
Door teamleden (waaronder specialisten) wordt hierin
in verschillende ontwikkelteams gewerkt.
Extra studiedag 6-12
Op 6 december hebben alle kinderen vrij.
In overleg met de medezeggenschapsraad is deze studiedag vastgesteld. We gaan dan
met het team aan de slag met de schoolontwikkeling.
Schoolpleinen
Het achterplein is inmiddels vernieuwd. Er wordt nog
gewerkt aan meer schaduwplekken en er ontbreken
nog een aantal bomen, maar onze kleuters spelen
er al heerlijk!
Voor het voorplein worden plannen gemaakt en
financiële middelen gezocht. Dit plein is een
openbaar plein en daarom is de financiering iets
ingewikkelder. De opbrengst van de sponsorloop
staat er ook voor gereserveerd.

Schoolafspraken over tussendoortjes
en lunch
U geeft uw kind een beker drinken (geen
frisdrank) mee en een lunchpakket (gezond, geen
snoep), fruit en/of een gezonde koek in een
trommeltje of bakje. (Wij leren kinderen bewust om te
gaan met afval). Wilt u de naam van uw kind overal
duidelijk op vermelden?
Kinderboekenweek
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek
met als thema Gi-ga-groen! Om 08:20 uur
verwachten we alle kinderen (ook van groep 1-2) op
het voorplein van de school. Iedere leerkracht heeft
een plek op het schoolplein en verzamelt zijn/haar
groep om zich heen. Probeer verkleedkleding te
vinden, passend bij het thema, of op zijn minst in het
groen.

Taalcafé

Tijdens de Kinderboekenweek staat er ook weer een
boekenkraam op het voorplein van de school. Hier
worden de afgeschreven boeken uit onze schoolbieb
verkocht. De boekenkraam is geopend op woensdag
5-10, maandag 10-10 en vrijdag 14-10 van 13.45 tot
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14.15 uur. Met de opbrengst van deze verkoop
kunnen we weer nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek kopen. Wij nodigen u van harte uit
bij de boekenkraam!

Mijn naam is Eva Lang, moeder van
een dochter van 12 op het
middelbaaronderwijs, een zoontje van
7 jaar in groep 5b en een dochter van
5 jaar in groep 1/2 Apen.
In mijn werk en als moeder zie ik de rol die ouders,
maar zeker ook school en de leerkrachten kunnen
spelen in een gezonde ontwikkeling van een kind.
In de MR zal ik onder andere de standpunten kritisch
en vanuit een open vizier vertegenwoordigen.
Het geeft mij een goed gevoel dat je ook als ouder
iets kunt bijdragen aan het beleid van school. Zo
kunnen we ieder kind een fijne en mooie tijd op
school geven. Ik ben iemand die denkt in oplossingen
en niet in problemen. Dus als er zaken zijn, die
volgens u belangrijk zijn om te behandelen binnen de
MR, laat het mij dan gerust weten.”

Onderzoeken GGD schooljaar 2022-2023
In het nieuwe schooljaar zal de GGD ZaanstreekWaterland gezondheidsonderzoeken doen bij de
leerlingen van 5 jaar en bij de leerlingen in groep 7.
De GGD informeert de betreffende ouders hierover
per brief en e-mail. In de bijlage treft u aanvullende
informatie over jeugdgezondheid op de basisschool
en de diensten van de GGD
Vreedzame school blok 2
We hebben het eerste blok van De
Vreedzame School afgerond "we horen
bij elkaar". In dit blok zorgen we dat we
samen een klas zijn en dat iedereen erbij hoort. We
maken klassenregels en zorgen ervoor dat de klas
ook netjes blijft door taakjes te verdelen.
Nu zijn we begonnen met het 2e blok "we lossen
conflicten zelf op". In dit blok leren we omgaan met
conflicten en zorgen ervoor dat het geen ruzie wordt.
Hoe doen we dat? Er is een mooi stappenplan dat de
kinderen helpt om samen een conflict op te lossen.
Komen ze er samen niet uit? Dan zijn er gelukkig ook
nog mediatoren die ze eventueel kunnen helpen om
een oplossing te denken. In de bijlage vindt u voor de
kleuters de kletskaart.
Parkeren Moriaanstraat
Wilt u bij het wegbrengen en ophalen
van uw kind(-eren), uw auto in de
parkeervakken plaatsen? Let u er ook op dat u niet
op een invalideparkeerplaats parkeert? Deze hoort
vrij te blijven. Kom zo mogelijk te voet of met de
fiets. En als u de auto gebruikt, houdt rekening met
elkaar en parkeer zo kort mogelijk daar waar het
hoort. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Programma Herfstvakantie Brede school
Ook deze herfstvakantie hoef je je niet te vervelen,
want de Brede school organiseert weer diverse leuke
activiteiten voor jong en oud!
Inschrijven start a.s. maandag (3-10) om 10.00
via www.bredeschoolwormerland.nl De activiteiten
staan online om te bekijken.
Maandag 17-10: Hunted (10 t/m 14 jaar) van 14.0016.00
Dinsdag 18-10: Herfstspelen sporthal Wormer (groep
1 t/m 4) van 12.30-14.00 en (groep 5 t/m 8) van
14.30-16.00
Woensdag 19-10: Koken bij Boefje (4 t/m 6 jaar) van
10.00-11.30 en (7 t/m 12 jaar) van 12.00-13.30
Donderdag 20-10: Herfstspelen sporthal Wormer
(groep 1 t/m 4) van 12.30-14.00 en (groep 5 t/m 8)
van 14.30-16.00
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Brede
school coördinator Saskia van
Schaik: info@bredeschoolwormerland.nl.

Gevonden voorwerpen
In de bijlage een foto van alle gevonden
voorwerpen. Mocht er iets van uw kind
bij liggen dan kunt u dit afhalen bij de
administratie. Op de vrijdag vóór de herfstvakantie
leggen we alle gevonden voorwerpen in de aula. Als
u nog iets van uw kind mist, dan kunt u kijken of dat
er nog bij ligt. Na de herfstvakantie wordt alles in de
bak van Humanitas gedaan.
Nieuws vanuit de MR
Vanuit de ouders zitten Thijs van der Horst, Niels
Commandeur en Eva Lang in de MR. Hieronder stelt
Eva Lang zich alvast aan u voor:

5 oktober

start Kinderboekenweek

7 oktober

studiedag
alle leerlingen vrij

17-21 oktober herfstvakantie
.
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
Schoolgids 2022-2023
Kletskaart Vreedzame school
Foto gevonden voorwerpen
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