WEEKBRIEF 35
Vrijdag 4 juni 2021
Welkom
Sam is nieuw in groep 1/2 dolfijnen, Micky is nieuw in groep 1/2apen en Mara is nieuw
in groep 1/2cobra’s. Wij wensen hen een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we ongestoord kunnen werken en spelen
Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe ouders
Wilt u als ouder acht keer per jaar meedenken en meebeslissen over het beleid,
financiële zaken en andere ontwikkelingen die spelen bij de Eendragt? Meldt u zich dan
als MR-lid via de mail: mr.eendragt@opspoor.nl of bel voor meer informatie met
voorzitter Janneke Stokroos via 0612843436
U kunt zich verkiesbaar stellen tot 11 juni. Er heeft zich al één ouder verkiesbaar
gesteld en het worden echte verkiezingen als er meer mensen op de lijst komen. In de
week van 14 juni zullen online verkiezingen worden gehouden. De volgende online-MR
vergadering is maandag 28 juni. Dat is tevens de laatste vergadering van het schooljaar.
Schoolreis/eindfeest in eigen dorp
Gezien de huidige maatregelen is het helaas ook dit jaar niet gelukt om op schoolreis te
gaan. Toch willen we alle kinderen echt een leuke dag laten beleven aan het einde van
het schooljaar. We gaan op schoolreis in eigen dorp en mogen op het terrein van
korfbalvereniging Groen Geel een feest/sportdag organiseren. We zijn nu druk bezig met
het organiseren van diverse activiteiten voor alle groepen, zodat de kinderen echt een
hele dag van school weg zijn en een ontzettend leuke dag zullen hebben. Dit alles zal
plaatsvinden van maandag 28 juni tot en met donderdag 1 juli. Er is deze week geen gym
voor de groepen 3 t/m 8. De schoolreisdagen zijn:
Maandag 28 juni groep 1/2
Dinsdag 29 juni groep 3/4
Woensdag 30 juni groep 7/8
Donderdag 1 juli groep 5/6
Duimen jullie mee voor mooi weer???
Parkeren Moriaanstraat
Wilt u bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(-eren), uw auto in de
parkeervakken plaatsen? We zien in de Moriaanstraat weer steeds vaker auto’s op de
stoep en dubbel geparkeerd staan. Kom liever 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.
Het zou fijn zijn als iedereen zich in het verkeer veilig voelt en vriendelijk gedraagt.

Nieuws uit de groepen 1-2
Thema ‘Water’
De kinderen van groep 1-2 dolfijnen hebben
geleerd over de kringloop van het water.
Sverre en Vienne hebben samen met juf Inge
de waterkringloop nagemaakt. Ze hebben zelf
bedacht hoe het eruit moet gaan zien en welke
materialen ze ervoor nodig hadden.
Nadat hun werk klaar was hebben ze het ook
nog bij de andere klas gepresenteerd.

In de groepen van de apen en de cobra's
begint een bezoekersaquarium te ontstaan.
Er is een prijslijst gemaakt voor de entree,
een prijslijst voor het café en de eerste
aquaria zijn te bewonderen!
Klank van de week
De kinderen van de groepen 1-2 hebben de afgelopen week kennisgemaakt met de klank
‘r'. Zo was de letterdief in groep 1-2 apen verstopt achter een regenboogschilderij en
had hij een rijmboek in zijn handen. De kinderen mogen allemaal spullen meenemen van
huis die beginnen met de ‘r'.

Nieuws uit groep 3
Deze week bouwden we hutten in de klas, dit was gaaf en de kinderen hadden plezier! In
de ontdekhoek werden lianen gemaakt , zodat we straks een mooie jungle hebben, waar
we onze eigen hut in kunnen maken!
Vrijdag 11 juni gaan we naar de Poelboerderij. Daar gaan we varen met een gids en
spelen in de waterspeeltuin. Doe goede schoenen aan en niet je mooiste of nieuwe
kleding aan.
Op de Poelboerderij krijgen de kinderen een zwemvest aan!

Nieuws uit de groepen 4
De groepen 4 zijn vrijdag 4-6 naar De Poelboerderij geweest.
We kregen in de bioscoopzaal een presentatie te zien over vogels.
Daarna gingen we varen en vogels spotten met een zoekkaart en mochten wij ervaren
om op veengrond te lopen.
We hadden super mooi weer, het was genieten!

Nieuws uit de groepen 5
Vorige week vrijdag zijn de groepen 5 op excursie geweest naar de Poelboerderij. We
hebben daar een vogelvaarttocht gedaan door het Wormer- en Jisperveld. Dit was een
hele leuke en leerzame dag, want we hebben veel geleerd over de verschillende soorten
vogels. Zo hebben we de kievit, de grutto en een heleboel ganzen gezien. Zelfs de buizerd
vloog nog even voorbij! Het was prachtig weer, dus we hebben ons ook zeer vermaakt
op de waterspeelplaats.

Uitvindingen van de natuur, met juf Dorine
De les van juf Dorine gaat deze week gaat over uitvindingen. Dat is het thema in de klas,
maar juist buiten barst het van de uitvindingen!
Denk maar eens aan de ingebouwde parachute van de paardenbloem, de
helikoptervleugels van de libelle, de supersonische regenjassen van eenden, het
vervellen van bomen, en de herderstasjes boordevol nakomelingen!
Te veel om op te noemen, te veel om in een uurtje te verzamelen.
Toch gaan we op pad. We vinden veel meer dan juf Dorine ooit had kunnen bedenken!
We zijn voor het eerst op de Plantage waar we de opgekweekte tomatenplantjes in de
grote tuin gaan planten. We kiezen zelf een plekje uit.
Bij de waterplaats onder een boog van wilgentenen vullen we de gieters en dan krijgen
ook de kiemplantjes die juf Dorine al heeft geplant, allemaal een beetje water.
Familie zwaan met vijf baby’s ziet ons en komt nieuwsgierig kijken.
Dan is het pauze: tijd voor de Aloë Vera challenge: heerlijk zittend op de
boomstronkjes in het buitenlokaal proeven we het sap van de Aloë Vera. De meesten van
ons vinden het lekker.
De tijd vliegt, we gaan weer terug naar school. Daar maken we van de uitvindingen een
mooi kunstwerk, wat ook nog eens een puzzel met draaischijf is om op te lossen!

Juf Dorine vindt dat we dit razend knap gemaakt hebben!
Nieuws uit de groepen 7
Maandag 31 mei hebben de leerlingen van groep 7 les gehad van Veilig Verkeer
Nederland over de dode hoek van een vrachtwagen. Naast een theorieles en werkbladen
mochten alle leerlingen ook achter het stuur zitten van een echte vrachtwagen en kijken
in de spiegels waar de klasgenootjes wel en niet te zien waren.
Een leuke, leerzame en belangrijke les was de conclusie van alle leerlingen.

De dodehoek les
Eerst kregen we een verkeersles en we leerden waar de dode hoeken
waren en wat dat nou precies is, wat dat betekende. We keken wel naar
een video hij was wat kinderachtig maar wel interessant en we mochten
uiteindelijk in de vrachtwagen. We mochten er in kijken, om te zien dat
je bij de dodehoek echt niemand kan zien.
De vrachtwagen stond bij het Molenplein. En we maakten een leuke foto in de vrachtwagen. Wat
wij er het meest van geleerd hebben is waar je echt NIET MOET STAAN rond een vrachtwagen.
Wat wij het leukst vonden was dat we mochten kijken in de vrachtwagen.
Van Jesse en Kian

Gevraagd
*Willen de ouders van de kleuters ervoor zorgen dat hun kind gymschoenen op school
heeft staan voor de gymles? Dit in verband met de hygiëne en veiligheid.
* Als uw kind op slippers naar school gaat, denkt u er dan aan om sokken mee te geven
voor de gymles?
Agenda
*Donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni zijn er studiedagen voor het team. Alle kinderen
zijn deze dagen vrij.
*Maandag 28 juni schoolreis/eindfeest groep 1/2
*Dinsdag 29 juni schoolreis/eindfeest groep 3/4
*Woensdag 30 juni schoolreis/eindfeest groep 7/8
*Donderdag 1 juli schoolreis/eindfeest groep 5/6

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk
ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen
met de Avond4daagse – Home Edition! Loop
jouw eigen route, vanaf jouw eigen
vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig
en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille.
Mis dit unieke wandelfeest niet. Meedoen kan nog t/m 31 juli. Deelname kost €6,50.
Aanmelden gaat via www.avond4daagse.nl. Veel plezier!
Alle TOEKOMSTMAKERS uit groep 5, 6 en 7 opgelet!
Schrijf je nu alvast in voor het Out Of School Programma! Vanaf deze zomervakantie
organiseren Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) en stichting OPSPOOR het
zogenaamde Out of School Programma. Niet om nog meer les te kunnen geven, maar om
je te verrassen, je uit te dagen en nieuwsgierig te maken naar de toekomst. Samen gaan
jullie tussen 2 en 13 augustus allemaal toffe dingen ontdekken rondom wetenschap &
techniek, rekenen, koken en sport & spel. Dit vindt plaats op de spannendste plek van
Purmerend, namelijk H20, het grootste permanente esports en gaming centrum van
Europa. Echt iets voor jou? Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt, maar je
kunt je nu alvast inschrijven via de link in de bijlage. Er zijn geen kosten aan verbonden.

