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Nieuwsbrief
voor ouders
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels is de herfstvakantie alweer achter de rug
en kijken we terug op een geslaagde
kinderboekenweek. De school was door ouders mooi
versierd en het herfstthema blijft nog even hangen.
Er wordt nu hard gewerkt aan lampionnen in de klas
en er worden plannen gemaakt voor de
decemberfeesten.
Het team wordt momenteel geschoold in het gebruik
van eenzelfde instructiemodel door de hele school
heen. Dit passen we vooral toe bij het vak rekenen.
Voor het vak begrijpend luisteren/lezen wordt de
scholing van vorig jaar voortgezet.
Onze werkgroep inrichting maakt ook flinke stappen.
Er is een mooi budget beschikbaar en we zijn er met
de leverancier bijna helemaal uit. De aula (links
bovenbouw/rechts onderbouw), de vide bovenaan de
trap, de twee nissen bij de groepen 4, de mediatheek
aan de voorzijde boven, het ondersteuningslokaal en
het multifunctionele lokaal boven en de gangen bij de
groepen 5/6 en 7/8 worden eerst opnieuw ingericht.
Deze inrichting is passend bij onze onderwijsvisie en
geeft ons meer mogelijkheden het onderwijsaanbod
aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben.
Deze week zullen er afspraken worden gemaakt over
levertijden.
Tevens zal binnenkort het rode tapijt in de aula
worden vervangen.
In 2023 zullen ook alle klaslokalen opnieuw worden
ingericht.
Het is een leuke klus met goed zichtbaar resultaat en
we kijken uit naar een mooi ingerichte school!

8 november

Voorlichting Bureau Halt
vanaf 19.20 uur
13 november Intocht Sint in Wormer
vanaf 14.00 uur
21 november Mr-vergadering
van 19.30 uur-21.00 uur

6 december

Studiedag
alle leerlingen vrij

9 december

Meester Jan Kamp
toernooi
van 15.00 uur-21.00 uur

geslaagd. Gefeliciteerd Dawoud, Mama Samba,
Kevin, Siem, Billie, Dycke, Jinaan, Gülizar, Amy en
Maja.
Afgelopen maandag was de diploma-uitreiking met
de burgemeester en werden ze allemaal in het
zonnetje gezet.

Studiedag 6-12
Op 6 december hebben wij een studiedag
met het team. Alle leerlingen zijn vrij. We
gaan dan met het team aan de slag met de
schoolontwikkeling.
Traktaties
Een verjaardag is altijd een feestelijke
gebeurtenis, waar we op school graag
aandacht aan besteden. Een kind dat jarig is, mag in
de eigen groep trakteren. De traktaties zien er vaak
prachtig uit, maar maak het niet te gek. Eén traktatie
per kind is ruim voldoende. Een gezonde traktatie
wordt door veel ouders én leerkrachten zeer op prijs
gesteld. Bovendien geeft zo min mogelijk
verpakkingsmateriaal ook minder afval.
Er zijn diverse websites met ideeën voor leuke en
gezonde traktaties,
bijvoorbeeld: www.gezondtrakteren.nl en www.voedi
ngscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voor-kinderenkindertraktaties.aspx

Vreedzame school
De afgelopen weken hebben tien
kinderen uit groep 7 en 8 een cursus
tot mediator gevolgd.
Ze moesten eerst een echte sollicitatiebrief schrijven,
met motivatie waarom zij mediator wilde worden.
Daarna hebben ze drie middagen een cursus gedaan
waar ze leerden hoe je een mediator kon worden en
vooral wat een mediator doet. Ze kregen ook nog
opdrachten om thuis uit te voeren.
Na de herfstvakantie moesten ze nog examen doen.
Een deel theorie en een deel praktijk. Ze moesten
laten zien dat ze een mediatie tot een goed einde
konden brengen.
Ze hebben het allemaal heel goed gedaan en zijn
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Als u ervoor kiest om op speelgoed te trakteren, let er
dan op dat u geen plastic wegwerpspeelgoed geeft.
Veel goedkope plastic speeltjes gaan snel kapot
en/of worden weggegooid. Ga dan liever voor een
duurzaam cadeautje, al dan niet zelfgemaakt
(bijvoorbeeld: potloden met gum, armbandjes
(zelfgemaakt), soepstengel met een vingerpopje
erop).
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we
boeken verkocht in onze boekenkraam.
De opbrengst is € 66,-. Hiervan gaan we nieuwe
boeken kopen voor onze schoolbieb. We bedanken
de AC voor al hun inzet bij de kinderboekweek en de
leerlingen van groep 8 voor het helpen bij de
boekenkraam.
Voorleestips voor ouders
Lezen is heel leuk en heel belangrijk voor de
(taal)ontwikkeling van ieder kind. Ouders kunnen de
leesontwikkeling van hun kind ondersteunen. Tijdens
de Zaanse Kinderboekenmarkt hebben de
logopedisten van GGD Zaanstreek-Waterland
voorleestips van ouders verzameld. Kijk in de bijlage
voor ‘Voorleestips van & voor ouders’.
Fietsen en veiligheid
In verband met de veiligheid willen we alle leerlingen
vragen om de fietsen zoveel mogelijk in de rekken te
plaatsen. Tevens het verzoek om geen fietsen tegen
het tussenhek te plaatsen. De achterste (overdekte)
fietsenstalling is bestemd voor het personeel.
Taalcafé

daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen
zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24
kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen
gaat de cursus niet door. Inschrijven kan t/m 4-122022 op www.bredeschoolwormerland.nl
Voorlichting Social Media Bureau HALT
Beste ouders/verzorgers,
In deze huidige tijd komen kinderen volop in
aanraking met sociale media.
Het zal u bekend zijn dat dit ook gevaren met zich
mee kan brengen. Het eigen gedrag van kinderen
speelt hierbij een grote rol, maar ook de invloed van
de groep.
Hoe gedraag je je op sociale media? Hoe gedragen
anderen om je heen zich op sociale media? Wat doet
de invloed van de groep met kinderen?
Bespreekt u met uw kind zijn/haar gedrag op sociale
media? Bespreekt u de gevaren?
Wat kunt u als ouder nog meer doen?
Dinsdagavond 8 november komen Lara
Six en Rosanne Voerman van Bureau Halt
voorlichting geven over dit onderwerp. We nodigen u
als ouder/verzorger van harte uit om deze avond bij
te wonen.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. We hopen
op een grote opkomst!
Wanneer: Dinsdag 8 november
Tijd: aanvang 19.20 uur (start 19.30 uur tot 20.30
uur)
Waar: In de aula van OBS de Eendragt
Nieuws van de Brede school Wormerland
- Kom vrijdag 11 november tussen 17.00 en 19.00
zingen bij Scwo. We vieren Sint Maarten met warme
chocomelk, wat lekkers én een ballonnenkunstenaar!
- Maandag 14 november om 12.00 start het
inschrijven voor de nieuwe ronde naschoolse
activiteiten. Alle kinderen krijgen ervoor een flyer met
het aanbod mee.
- Voor de agenda: Kerstvakantie activiteiten: 29-12
en 3-1 Winterspelen en 5-1 laser gamen in sporthal
Wormer. Meer informatie volgt nog.

Mad Science
Mad Science komt weer op De Eendragt
met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire,
nieuwe science show op 15-11-2022, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen,
waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die
al eerder hebben meegedaan. De cursus is op
maandag om 14.15 uur, vanaf 12-12-2022. De lessen
duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek die

Intocht Sinterklaas in Wormer
Op zondag 13 november om 14:00 uur komt de Sint
aan in Wormer. Net als vorig jaar rijdt hij een route
door het dorp. Sint hoopt weer veel kinderen langs de
route te zien. Alle detailinfo en de route is te vinden
op www.sintinwormer.nl.
Gevonden voorwerpen
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
een foto van alle gevonden voorwerpen.
Mocht er iets van uw kind bij liggen dan kunt u dit
afhalen bij de administratie.
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