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Jubileum juf Angelique Vink
Op vrijdag 19 augustus was juf Angelique Vink
25 jaar verbonden aan de Eben-Haëzerschool
en 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
Dat betekent dat juf Angelique al in 1991 in
Ottoland voor de klas stond. Ze was toen nog
ongehuwd en woonde in Wijngaarden. Na haar
huwelijk met Peter Vink is de juf in Ottoland komen wonen en heeft daar, met een korte onderbreking in Molenaarsgraaf, al die jaren gewoond.
Juf Angelique heeft zich vanaf het begin ingezet
in de kleutergroepen. Ze heeft de meeste jaren doorgebracht in
groep 2 en heeft een hele generatie Ottolandse kinderen aan zich voorbij zien trekken. In 2006 heeft ze de keuze gemaakt om
ook in een andere groep les te gaan geven
en dat werd groep 4/5 en ook dat deed Angelique met dezelfde betrokkenheid en toewijding.
Voor onze school is het fantastisch dat er
mensen werken die de school van binnen en
van buiten kennen en die de nodige onderwijservaring met zich mee dragen. Daar is
Angelique er één van.
We wensen haar nog veel goede jaren op
onze school toe!

* dinsdag 20 september
Medezeggenschapsraad

BERICHT VAN JUF BETTY

Opbrengst zending
29 augustus
€ 40,90
5 september
€ 40,00

Langs deze weg wil ik iedereen
hartelijk bedanken voor de vele
blijken van medeleven tijdens
mijn afwezigheid op school door
een hernia in mijn onderrug.
Leerlingen, ouders, bestuur en
teamleden, de kaarten, bezoekjes, bloemen, snoepgoed, fruit,
presentjes, mails en
appjes maken dit langdurige herstel een stuk aangenamer.
Jullie belangstelling is hartverwarmend!!
Groet van Betty
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
Verantwoording
Zendingsgeld
In het vorige schooljaar
is en bedrag van
€ 1514,24 bij elkaar gespaard voor de zending.
Dat geld is als volgt
verdeeld:
€ 630,00
Woord en Daad
€ 149,75
St. Ontmoeting
€ 200,00
Zeister Zending Gen.
€ 200,00
Compassion
€ 200,00
Tear
€ 134,49
Wycliff bijbelvertalers
Iedereen hartelijk
dank voor de trouwe
bijdragen!
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Feest Jubileumdag
donderdag 15 september
De afgelopen maanden hebben twee juffen
hun 25 jarig onderwijsjubileum gevierd en
ze waren ook nog eens 25 jaar leerkracht
op de Eben-Haëzerschool.
Daarom gaan we op donderdag
15 september een hele dag feest vieren op
school.
Die dag zal Theater Spring een programma in alle groepen verzorgen, waarbij alle kinderen een onderdeel op hun eigen niveau instuderen en uitvoeren. Tetterende olifanten, grappige clowns, brullende leeuwen, stoere acrobaten, verstilde maskers én een echte
circus-showdans!
*Om 14.30 uur zal er een VOORSTELLING worden georganiseerd
in de GYMZAAL en alle ouders en belangstellenden zijn daarbij
hartelijk welkom!
*De kleuters gaan op deze dag ook ‘s middags naar school, maar ze
mogen wel van 12.15—13.15 uur thuis gaan eten.
* De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven tussen de middag op
school en moeten dus eten en drinken van thuis meenemen.
* Kledingadviezen gelden per groep. Hierover krijgt u op een later
tijdstip via de leerkracht een aparte mail.

Molenwaard Actief
Op woensdagmiddag
28 september organiseert
Molenwaard Actief een
sportieve activiteit op ons
schoolplein, waarvoor alle
kinderen hartelijk worden
uitgenodigd!
Tijdens deze leuke activiteit krijg je een stickerkaart met daarop een rebus!! Speel de spellen,
ontvang de stickers en
los de rebus op!! Lever
jouw kaart in en misschien win je een prijs!
Tijd: 15.00—16.00 uur

Welkom
In de periode van augustus tot 10 oktober is de familie Bosch uit Peru met verlof in
Nederland. Hun kinderen Timo, Joah en Hanna zijn in die periode te gast in groep
7, 5 en 3. We wensen ze een goede tijd toe!

NIEUWSFLITSEN
Opening Fietspad
__________________
Op donderdagmiddag
8 september wordt om
15.30 uur het fietspad
langs de boezem feestelijk geopend.
Leerlingen van groep 8
verlenen hieraan hun medewerking!

Week van de Pauzehap
__________________
Net als vorige jaren doet
onze school in de week
van 26—30 september
weer mee aan de week
van de pauzehap.
Dit betreft de groepen
3 t/m 8. Kinderen hoeven
dus zelf geen 10-uurtje
mee te nemen voor in de
pauze!

Ouderbijdrage
_________________
Graag herinneren wij u
aan de betaling van de
ouderbijdrage voor het
schooljaar 2016-2017.
€ 25,— (1 kind)
€ 45,— (2 kinderen)
€ 60,— (3 kinderen)
NL67 RABO 0342 7564 00
o.v.v. naam kind(eren)

