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Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober
Woensdag 5 oktober begint de kinderboekenweek en het
thema is dit jaar: opa’s en oma’s, voor altijd jong! De
christelijke kinderboekenweek haakt goed aan met het
thema: ‘vertel eens’. In deze week zullen we extra
aandacht hebben voor het lezen én willen we jullie graag
uitnodigen om mee te doen aan verschillende activiteiten
tijdens de kinderboekenweek!
1.Gymmen met je opa/oma : dinsdagmorgen 11 oktober!
In samenwerking met Molenwaard Actief gaan we er sportieve uren van
maken! Opa’s en oma’s van harte welkom!
08.30—09.15 uur groep 7/8
10.30—11.15 uur groep 4/5
09.15—10.00 uur groep 6/7
11.15—12.00 uur groep 3/4
10.00—10.30 uur groep 1/2

Dag van de Leraar

2. Voorlezen door opa’s en oma’s
Met de betreffende juf/meester kan een afspraak gemaakt worden om in
deze periode (kort) te komen voorlezen.
Interessante informatie:
* dinsdag 4 oktober
15.30-16.30 Spreekuur
* maandag 10 oktober
Ouderavond
* dinsdag 11 oktober
Gymmen met ouderen

3. Boekenmarkt op woensdag 12 oktober om 11.45 uur
Hebben jullie thuis kinderboeken die niet meer gelezen worden?
Dan kunnen die op woensdag 12 oktober op school verkocht worden.
4. Voorleeswedstrijd op vrijdag 14 oktober:
Tijdens de kinderboekenweek wordt gezocht naar de voorleeskampioen
van onze school. Aanvang: 10.30 uur. Ouders en grootouders welkom!
Voor verdere informatie: Zie de brief die via Parnassys is verstuurd.

* vrijdag 14 oktober
Voorleeswedstrijd
* 17—21 oktober
Herfstvakantie
* 24—28 oktober
Week van Respect

Opbrengst zending
12 september
€ 44,80
19 september
€ 42,25
26 september
€ 45,60

Dank jullie wel!
Lieve kinderen, ouders en collega’s,
Wat hebben jullie ons verrast met een grandioze
feestdag. We hebben genoten van jullie inzet en
oefeningen op die dag. Jullie werden prachtig
geschminkt. En als klapstuk ’s middags die spetterende voorstelling. Dat zag er echt professioneel uit. Ook werden we verwend met een
prachtig boeket met daarin verstopt een aantal VVV bonnen. Om stil van te
worden. Terugkijkend op deze dag kunnen we zeggen: het was een zeer
geslaagde, verrassende feestdag. Iedereen hiervoor hartelijk dank.
Juf Angelique en Juf Barbera
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Ouderavond
maandagavond 10 oktober
Op maandagavond organiseren we weer een ouderavond waarvoor
u allemaal heel hartelijk wordt uitgenodigd.
“Misschien begint Geloven (in God, Adonai, Allah…) wel bij
aandacht voor de ander!?”
(gebaseerd op een uitspraak van Toon Hermans)
‘Ik word hier wel blij van, hoop jij ook!’

GEMEENTE
MOLENWAARD
Op zaterdag 29 oktober organiseert de gemeente Molenwaard
voor de jonge mantelzorgers (6-24 jaar) in
haar gemeente een
uitje naar Diergaarde
Blijdorp. Ben jij een
jonge mantelzorger?
Of kent u een jonge
mantelzorger? Meld
hem / haar dan vóór
14 oktober aan bij
susanne.schilt@
gemeentemolenwaard.nl of via
140184.

Dag van de Leraar
Op 5 oktober is de
jaarlijkse dag van de
leraar. Een dag om je
juf of meester eens
extra in het zonnetje
te zetten!

Drs. Ineke Struik uit Utrecht zal hierover een inleiding verzorgen en
daarna zullen hier met elkaar over in gesprek gaan en nadenken.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voor wie:

maandag 10 oktober
20.00 uur
Eben-Haëzerschool
Alle ouders en belangstellenden

Bedankje juf Annelies
Beste ouders,
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie hartelijk
bedanken voor al het vertrouwen de afgelopen
jaren. Ik heb hier met veel plezier 8,5 jaar
gewerkt.
Bedankt voor alle wensen, cadeaus, mails en
de vele kaarten rondom de geboorte van onze
zoon maar ook tijdens mijn afscheid.
We komen elkaar vast nog wel eens tegen!
Groetjes van Annelies

NIEUWSFLITSEN
Molenwaard Actief
__________________
De eerste activiteit van
Molenwaard Actief op onze school mogen we best
een succes noemen.
Er kwamen 41 kinderen af
op de sportieve activiteiten op woensdagmiddag
28 september.

Spreekuur
__________________
Op dinsdagmiddag
4 oktober is er een
spreekuur van 15.30—
16.30 uur.
Ouders zijn hartelijk welkom om hun vragen te
stellen of wat uitgebreider
te informeren.
Wel graag vooraf aanmelden anders moet u misschien lang wachten.

Herfstvakantie
_________________
De eerste periode van dit
schooljaar is al weer grotendeels voorbij.
Van 17 t/m 21 oktober
is het herfstvakantie.
Voor iedereen even een
week tussendoor om weer
even bij te komen en op
te laden voor de periode
tot kerst.

