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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Dit weekend wordt de klok weer een uur verzet. Dit keer gaat 
de klok een uur achteruit. 

 

 

Afgelopen week is de wijziging bij het naar binnen komen in de ochtend ingegaan. De 
eerste dag was het soms nog wat onwennig en spannend om zomaar alleen de school 
binnen te gaan, maar aan het eind van de week zagen we steeds meer kinderen trots, 
vol vertrouwen en stevig doorstappend de school binnen gaan. Fijn dat we zo de kin-
deren weer een stukje zelfstandiger kunnen maken, de lessen om 8.15 kunnen beginnen 
en we de dag rustig kunnen starten met de kinderen in de groep. 

 

De koude, regenachtige herfst en wintermaanden komen er weer aan.  

Hierdoor merken we dat er weer meer autoverkeer rondom school komt.  
We willen vragen om als u met de auto bij school komt zoveel mogelijk de kiss en ride 
strook te gebruiken. En zo min mogelijk door de Prins Bernhardstraat te rijden met de 
auto. Zo kunnen de kinderen met de fiets overzicht houden over het verkeer en veilig 
het schoolplein op.  

Als u de kiss en ride ingaat is het belangrijk om met de auto ze 
ver mogelijk door te rijden de strook in. Zo voorkomen we een file 
die op straat eindigt.  

Alle afspraken rondom verkeersveiligheid staan ook beschreven in 
het verkeersdocument die u op mijn school kunt vinden.  



We horen en zien overal om ons heen dat de besmettingscijfers weer oplopen. Ook worden er aankomende dinsdag wellicht weer nieuwe 
maatregelen afgekondigd. Wat dit voor ons onderwijs gaat betekenen weten we op dit moment nog niet.  
Gelukkig hebben we op dit moment op school nog niet veel te maken met besmettingen. Wel zijn we heel blij met de alertheid waarmee 
jullie reageren bij klachten van uw zoon/dochter. We willen vragen om alert te blijven. Zeker nu de besmettingen weer oplopen. Mochten 
er klachten ontstaan dan is het hierbij verstandig om uw kind te laten testen. Een zelftest is hierbij niet voldoende betrouwbaar.  
Er is een nieuwe beslisboom. Deze staat weer op mijn school. Door deze beslisboom langs te lopen kunt u zien of uw kind naar school 
mag komen, of dat er een ander advies wordt gegeven.  

Vooralsnog hanteren we de regels zoals deze in zijn gegaan na de vakantie. Ouders mogen op school komen op afspraak. We zullen hier-
bij (zoals we eigenlijk altijd nog gedaan hebben) afstand tot elkaar bewaren.  
Mocht u het fijner vinden om door deze oplopende besmettingen liever online afspraken door te laten gaan, dan is dit natuurlijk altijd een 
mogelijkheid. 

 

In de afgelopen periode hebben we een brief van Catherine uit Oeganda ontvangen. Deze brief is in alle groepen voorgelezen en een aan-
tal groepen heeft een brief teruggeschreven. Wat zal ze blij zijn met post uit Nederland. De afgelopen maanden, van de zomervakantie 
tot de jherfstvakantie, hebben de kinderen 120 euro gespaard. Wat is dat weer een mooi bedrag. Sparen jullie de komende tijd weer 
mee? Bedankt, namens Catherine. 

Wat stond er in de brief? Hieronder de vertaling: 

- Ik groet jullie in de naam van Jezus. Hoe gaat het met jullie en hoe is het leven in Nederland? Ik ben blij, dat ik jullie 
een brief mag schrijven. Ik bedank God, dat jullie nog leven. Het corona-virus heeft zoveel mensen geïnfecteerd. 
Gelukkig, met dank aan God, zijn wij nog gezond. 

Ik wil jullie iets vertellen over het Oegandese eten. In Oeganda telen we veel eten, zoals mais, cassave, rijst, bonen, 
noten en nog veel meer. Verschillende gewassen zijn geplant. We planten in het natte seizoen en oogsten in het 
droge seizoen. Thuis telen we cassave, zoete aardappel, mais, bonen en noten. We telen geen rijst, dus wanneer we 
rijst willen eten, kopen we dat in de winkel. 

We houden van rijst met vlees, omdat dat lekker is, maar meestal eten we dit alleen als het kerst is. 

We bewaren het eten, dat we telen, maar soms gaan we naar de markt tijdens de uitverkoop. 

We vinden het leuk, dat we ons eigen eten zien groeien in Oeganda en we zijn blij dat we iets te eten hebben en dat het ons gezond 
houdt. 

Ik bedank God voor het in leven houden van jullie en voor het beschermen van mijn familie. 

Catherine- 

 

Op maandag 1 november vinden de 10-minuten-gesprekken plaats om de voortgang van uw kind te bespreken. Hiervoor heeft u inmid-
dels via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken) ontvangen. Vandaag is de laastse mogelijk om u hiervoor aan te melden. 

U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering. 

Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, even uit te loggen en vervolgens opnieuw in 
te loggen. Dan krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 20 
minuten(bij 2 kinderen), waarbinnen de gesprekken voor beide kinderen plaatsvinden.   

Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag! 

De gesprekken vinden op school plaats, maar wie liever een online-gesprek voert, kan dit aangeven bij de leerkracht. Ook heeft u de mo-
gelijkheid een gesprek te voeren met Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw kind(eren) en/of de gymlessen. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij Jeanet door haar een mail te sturen, haar mailadres is: j.habers@vco-oostnederland.nl. We proberen deze ge-
sprekken aan te laten sluiten bij de andere. 

Voor de ouders van de baby's en peuters geldt: er vindt een gesprek plaats rond de verjaardag van uw zoon/dochter. De pedagogische 
medewerker zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. 
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Op maandag 1 november hervatten wij onze maandelijkse koffie-inloop. Van 8.15 – 9.15 uur bent u van 
harte welkom om onder het genot van een kop koffie/thee elkaar als ouders van school en opvang te 
ontmoeten. Als u wilt aansluiten, moet u zich hiervoor aanmelden via de Agenda op Mijn School, zodat 
geregistreerd staat wie komt en is geweest.   

 

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan de voorleeswedstrijd. In elke klas wordt in de tweede week na de 
herfstvakantie de voorronde gehouden. Uit elke jaargroep komen twee winnaars. Zij strijden op woensdagochtend 10 no-
vember in de finale op school tegen elkaar. De ouders van de finalisten mogen hierbij aanwezig zijn. Zij worden t.z.t. uitge-
nodigd door de voorleeswedstrijdcommissie. Een echte jury maakt tijdens de finale de winnaar van elke jaargroep bekend. 
Een aantal voorleestips: Lees een stukje van max. 4 minuten, lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk af en toe de zaal in en 
verspreken is niet erg. Goed ademhalen en opnieuw beginnen. 

Wij wensen de kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen.  

 

Het is alweer bijna zo ver; de Week van Respect. Het doel van de Week van Respect is kinderen te inspireren en activeren om bij te dra-
gen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Op deze manier zorgen we voor een veilige sfeer in de klas en in 
de school. Deze week zal er extra stil gestaan worden bij wat respect is en hoe je respectvol met elkaar om gaat. Dit doen we bijvoor-
beeld door het luisteren naar een verhaal, het kijken van een filmpje en het spelen van een spel. Daarnaast is er aan-
dacht voor het toepassen van de ''stop-loop-praat'' lessen vanuit PBS. Een manier waarbij we kinderen leren om hun 
grenzen aan te geven wanneer ze iets niet prettig vinden.  

We sluiten deze week af met een ''gekke kleding dag''. Op vrijdag 12 november mogen de kinderen aan doen wat ze wil-
len en maken we ze op een leuke manier bewust van het feit dat iedereen anders is en iedereen erbij hoort. En dat je 
mag zijn wie je wilt zijn! 

 

Het duurt nog wel even, maar op woensdagmiddag 8 december vindt het schoolbasketbaltoernooi 
voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 plaats. De kinderen die hieraan willen meedoen, kunnen 
zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht. Dit kan tot en met donderdag 25 november. 

Ook zijn wij nog op zoek naar coaches om alle teams te begeleiden. Als u ons wilt helpen, laat u dit 
dan aan de leerkracht van uw kind(eren) weten? Alvast bedankt! 

 

De ontwikkeling van Mijn School staat niet stil en zoals u misschien al heeft opgemerkt zijn er opnieuw een aantal wijzigingen doorge-
voerd. De belangrijkste willen wij even nader toelichten: 

• Bij Postvak is het nu mogelijk om te filteren op ongelezen berichten, een mail te markeren als ongelezen, mails in bulk te verwij-

deren en een handtekening toe te voegen. Voor deze opties zie de handleidingen in de helpdesk. Ook is het nu mogelijk om via de 
app makkelijk naar het postvak te navigeren zonder in te loggen. Je kan nu dus makkelijker 1op1 communiceren. 

• Vanaf nu is het mogelijk om de nieuwste versie van de app te downloaden in de app stores! 

• Het is nu mogelijk om via direct van de app naar het ouderportaal te gaan zonder opnieuw in te loggen (single-sign-on). Op deze 

manier kunnen ouders en medewerkers dus sneller naar het ouderportaal voor het zien van Postvakberichten of in te schrijven 
op Oudergesprekken. 

• De grootte van Documenten wordt nu ook weergegeven in de app. Zo kunnen gebruikers zelf beslissen of ze deze willen down-

loaden. 

• Verder zijn er diverse bugs opgelost (bijvoorbeeld het navigeren met de pijltjes tussen nieuwsberichten), kleine aanpassingen 

gedaan aan vormgeving en gezorgd voor een verdere verbetering van de stabiliteit van de app. 

Mijn School staat niet stil en de komende tijd zullen er nog meer ontwikkelingen plaats gaan vinden. 
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Afgelopen woensdagmorgen is er een hercontrole geweest van de fietsen die tijdens de fietscontrole van 
11 oktober niet goed waren gekeurd. Er waren deze keer 4 kinderen die geen fiets bij zich hadden; 2 leer-
lingen hadden de verlichting niet in orde en de overige leerlingen hadden alles goed. Ook zijn die morgen 
de beloofde OK-stickers uitgedeeld aan alle leerlingen waarvan de fiets in orde was. 

 

 
Woensdag 27 oktober hadden wij als team onze tweede Rots & Water training. Rots & Water training is een training voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling voor zowel jongens en meisjes. Het doel van Rots & Water is onder andere het bevorderen van een positieve 
ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Ook het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke 
domein en het interpersoonlijke domein bij kinderen en jongeren is een doel van de Rots en Water training. 

Als we het over het intrapersoonlijke domein hebben, dan hebben we het over de manier waarop kinderen naar zichzelf kijken, het psy-
chologisch welbevinden, de seksuele autonomie, het internaliserend gedrag en de depressieve gevoelens. Met het interpersoonlijk do-
mein bedoelen we de manier hoe leerlingen met elkaar omgaan, het verminderen en voorkomen van agressie, het seksueel grensover-
schrijdend gedrag en pesten en gepest worden. 

We hebben weer nieuwe kennis opgedaan en nieuwe praktische oefeningen gekregen die we in de klas ook kunnen gebruiken. Oefenin-
gen om kinderen te leren elkaar te vertrouwen en om een groepsgevoel te krijgen. Ook oefeningen die je met je groep kunt doen om ken-
nis te laten maken met momenten waarop je toch Rots zou moeten zijn. Mooi om al lerende kinderen kennis te laten maken met mo-
menten waarop je Rots zou moeten zijn om ze zo voor te bereiden op momenten die ze eventueel in het dagelijks leven ook tegen zou-
den kunnen komen.  

 

Gemeente Berkelland nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst “Binnensport Eibergen beweeg mee!” op dinsdag 26 oktober, van 19.00-
20.30 uur, in de kantine van de Pickerhal. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 24 oktober. Voor aanvullende informatie verwijzen 
wij naar de bijlage. 

 

Op vrijdag 5 november is er, van 18.00-21.00 uur, een speelgoedmarkt in Dorpshuis De Huve. Voor aanvullende informatie verwijzen wij 
naar de bijlage. 

 

Al enkele jaren maken de vrijwilligers van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken met de jeugd mooie lampionnen 

voor het feest van Sint Maarten op 11 november. Vorig jaar is dat ook gedaan en toen werden de lampionnen gemaakt voor het goede 

doel. 

Dat willen zij ook dit jaar weer doen. Daarom nodigen zij alle kinderen die het leuk vinden om een lampion te maken uit om dit te doen. 

Voor elke zelfgemaakte lampion doneert de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken €10,- aan Kanjers voor Kanjers. 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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Isabeau (3A), Felix (1B) en Oscar hebben een broertje gekregen. Hij heet David. Wij zijn heel blij voor de familie. 
Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen! 

 

Kinu (3A) heeft een zusje gekregen. Zij heet Lavie. Wij zijn heel blij voor de familie. Van harte gefeliciteerd en 
veel geluk samen! 

 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Svin. Hij komt dagjes spelen. Wij wensen jou een heel 
fijne speel- en leertijd toe!  

Op de BSO is Kean begonnen. Wij wensen jou, samen met jouw ouders, een heel fijne speel- en 
leertijd toe! 

 

 

Vandaag hebben wij afscheid genomen van Dani..  We wensen Dani en zijn ouders een heel fijne en goede tijd op zijn nieuwe school!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Uitnodiging bijeenkomst "Binnensport Eibergen 

beweegt mee! 

• Uitnodiging Speelgoedmarkt 

• Sint Maarten lampionnen maken voor het goede 

doel Voor onze kerstviering hebben wij nog steeds heel veel 
grote glazen groentepotten nodig waar wij lichtjes in 
kunnen doen. (de kleine potjes zijn hiervoor helaas niet 
geschikt). 

Wij zijn heel blij met de potten die we nu al mochten 
ontvangen, maar het zijn er nog niet genoeg. Dus blijf 
alstublieft sparen! 

Wij ontvangen ze graag schoon, zonder etiket en deksel. 
De potten kunnen ingeleverd worden bij de groepsleer-
kracht en/of de conciërges. 


