WEEKBRIEF 13
vrijdag 19 november 2021
Welkom
Milou is nieuw in groep 1/2apen en Riff is nieuw in groep 1/2cobra’s. We wensen hen
een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat iedereen erbij hoort.
Mediators:
Middenbouw: Zeynep (8a) en Nienke (8a)
Bovenbouw: Quinten (8a) en Anna (8a)
Zin om ons af en toe uit de brand te helpen?
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u weet zijn er moeilijk invallers te vinden voor een afwezige leerkracht. Nu kregen
wij in de MR de tip dat er wellicht ouders zijn die zo nu en dan eens kunnen invallen.
Dus heeft u een leerkrachtbevoegdheid en vindt u het leuk om eens een dagje in te vallen
op de Eendragt dan horen wij dit graag.
U kunt reageren door een mailtje te sturen naar
administratie.obsdeeendragt@opspoor.nl hierbij graag uw naam, de naam van uw
kind(eren) en de dagen waarop u beschikbaar bent vermelden.
Wij hopen op veel enthousiaste reacties!
Met vriendelijke groet, Dea Sombroek en Kim Versteijne
Nieuws uit de groepen 1-2
Even voorstellen
Mijn naam is Janne Hogenes en ik ben 16 jaar. Ik zit in het eerste
jaar van de opleiding pedagogisch medewerker op het Regio
College in Zaandam. Ik loop stage in groep 1/2 bij de beren. Ik
ben daar op maandag en dinsdag tot aan het einde van het
schooljaar. Ik vind het heel erg leuk om met kinderen bezig te
zijn en ze dingen te leren. Ik wil later zelf ook graag voor de klas
staan, dus ik vind het heel erg leuk om hier nu te mogen zijn.
Excursie: Roodkapje
Komende maandag en woensdag gaan we met de groepen 1-2 op excursie naar het
Zaans Milieu en Natuur Centrum in Zaandam. Daar wacht een heel bekend meisje ons
op, namelijk... Roodkapje! Het is niet zomaar Roodkapje, maar de moderne Roodkapje!
Ze zorgt niet alleen heel erg goed voor oma, maar ook voor het bos. Ze merkt dat er
ontzettend veel te ontdekken is in de natuur en dat het belangrijk is daar op een

verantwoorde manier mee om te gaan. Wij zijn heel benieuwd naar het avontuur dat we
gaan beleven!
De afgelopen week is er ook weer volop gebakken door de kinderen onder begeleiding
van “juf” Claudia Suijkerbuijk. Door de hele school kon je een heerlijke bakgeur ruiken.
Lekker! Er zijn krentenbolletjes, wortelkoekjes,
granola`s en haverkoekjes gebakken. In de Cobra-groep
is er van de weeromstuit ook maar een verhaal gelezen
over “billenkoekjes” uit de verhalenbundel “Scheetjesles
en andere voorleesverhalen over de bende van vier.” Dit
is een leuk voorleesboek met korte verhalen. Uitermate
geschikt om voor te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen
gaan.
Klank van de week:
Onze letterdief heeft weer prachtige woorden gevonden
die begonnen met de letter “d”. Hij vond een dolfijn, een dekentje, een dennenappel, een
duikbril, een drol(!), een dobbelsteen, een draak en nog veel meer grappige dingen. We
konden er zelfs een “zin van de week” van maken: De draak duikt met een duikbril
onder de douche en denkt aan een warme deken.
We nemen afscheid van de klank “d".
Voor de komende week staat de klank “è” centraal. Dit is een lastige klank. Je hoort niet
vaak een “è” als beginklank. Je ziet de vorm van de letter “è” wel vaak aan het begin van
een woord. We hebben namelijk al heel vaak de eekhoorn en de egel voorbij zien
komen,… Voor de komende periode dus een lastige klus: Ga op zoek naar de
klank/lettervorm “è”. Onze letterdief is benieuwd wat hij allemaal op de klankplank kan
verzamelen.
Nieuws uit de groepen 4
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 4 naar het Natuurmuseum
geweest. In het leslokaal kregen de kinderen eerst het
verhaaltje van Roodkapje te horen. Daarna kregen ze per
groepje een plankje met gekleurde kraaltjes. Op volgorde van de
kleuren van de kraaltjes gingen de kinderen de opdrachten
doen in het museum waren. Zo konden de kinderen over een
blote voetenpad lopen, de juiste slaapplaats bij elk dier zoeken,
bladeren tekenen, egeltjes in winterslaap zien, opgezette dieren
bekijken, honing proeven in het huisje van de oma van
Roodkapje en nog veel meer.
Het was een zeer geslaagde ochtend!

Nieuws uit de groepen 5
Op dinsdag 16 november had groep 5B een excursie naar het Hemlab. Hier werden de
kinderen omgetoverd tot onderzoekers en mochten zij zelfstandig proefjes doen. De
proefjes stonden in het teken van het klimaat. De vraag was bijvoorbeeld of ijs sneller
smelt in zoet of zout water. Het was een leuke excursie en de kinderen hebben genoten.

Nieuws uit de groepen 7
In groep 7 zijn we bezig met het thema Licht. De kinderen hadden informatie opgezocht
over licht en in groepjes hebben zij een muurkrant gemaakt. Toen de muurkranten klaar
waren, werden deze beoordeeld op een aantal punten. De kinderen gingen alle
muurkranten af en konden post-its opplakken bij de muurkrant die zij het mooiste
vonden, het duidelijkst vonden en welke titel zij het beste vonden. Uiteindelijk zijn alle
muurkranten goed gelukt.

Oproep NewDanceFactory voor de Hiphop Boys class
In de bijlage treft u een flyer aan van de NewDanceFactory in Wormer. Bij
NewDanceFactory worden lessen aangeboden in diverse dansstijlen op verschillende
niveaus. Zij zijn nog opzoek naar jongetjes tussen de 4 en 7 jaar, die bij hen willen
komen dansen. Deze lessen zijn op de dinsdag van 16:30 -17:15 uur.
Lijkt het je leuk? Meld je aan voor een proefles van de Hiphop voor boys 4-7 jaar. Kijk
voor meer informatie op www.newdancefactory.nl

