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Controle Fietsverlichting
Veel van onze leerlingen komen op de fiets naar school. Dat
vinden wij een goede zaak! Maar nog belangrijker vinden wij
dat uw kind veilig naar school fietst. Nu de dagen weer korter worden, zullen de kinderen vaker in het donker naar- en
van school fietsen. Graag attenderen wij u erop dat het van
levensbelang is dat uw kind goed zichtbaar is, m.a.w. dat de
fietsverlichting en de reflectie van de fietsen in orde is. In november zullen we op school een fietsverlichting controle houden, waarbij we uiteraard hopen dat het voor alle kinderen in
orde is! Helpt u mee zodat ook uw kind kan zeggen:

Dammen—Tafeltennis

Interessante informatie:
* week 31—04 november
Techniekweek
* woensdag 2 november
Dankdagviering
* maandag 14 november
Ouderraadsvergadering
* woensdag 16 november
Fietscontrole LICHT

Schoolschoonmaak
Wij hebben het contract voor de schoonmaak van de
school per 1 januari 2017 opgezegd. De reden zal u
niet verbazen. We zijn niet tevreden over de kwaliteit
van de schoonmaak. Inmiddels zijn we er in geslaagd
een eigen (hoofd-) schoonmaakster te vinden, die
een benoeming van 10 uur per week zal krijgen. Wij denken dat deze benoemingsomvang alleen niet voldoende is om ons gebouw wekelijks schoon
te houden en we willen graag iemand die beschikbaar is in geval van ziekte. Daarom zijn we op zoek naar een tweede schoonmaakster voor een benoeming van 4 uur per week, maar wie??

Opbrengst zending
3 oktober
€ 41,75
10 oktober
€ 26,42
24 oktober
€ 43,25

GEZOCHT per 1-1-2017:
(2e) Schoolschoonmaker m/v 4 uur per week
(0184-642202 of 06-27558181)
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
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www.ebenhaezerottoland.nl

Nieuwe juf in gr.1/2

N um m e r 4

Bedankje familie Bosch
Dag lieve mensen,
Bij deze willen we jullie hartelijk bedanken
voor de warme ontvangst op school en in
het dorp. Ook bedankt voor het warme afscheid en voor de mooie herinneringen die
de kinderen van de klas hebben meegekregen. Een super waardevol cadeau!
De kinderen hebben een goede tijd gehad en het was een hele goede ervaring voor ze om nu eens op een Nederlandse school te zijn
waar het er toch wel heel anders aan toe gaat. Intussen zijn we
weer in Peru; wij aan de slag en de kinderen weer naar school en
aan het huiswerk.
Een warme groet en zegen,
Familie Bosch-Aanen

Vanaf 8 november zal
juf Miranda Buter uit
Bleskensgraaf op dinsdag en woensdag
groep 1/2 onder haar
hoede nemen.
Het gaat met juf Betty
de laatste weken wel
iets beter, maar vervanging zal nog wekenlang nodig zijn en
daardoor is nu de belasting van met name
juf Angelique te zwaar.
Daar hopen we zo een
oplossing voor gevonden te hebben.
Juf Barbera is vanaf
8 november niet meer
in deze groep.

Start Competities
Tafeltennis-Dammen
We zijn weer gestart
met de jaarlijkse competities buiten schooltijd. De tafeltennissers
spelen elke week een
ronde na schooltijd.
De dammers spelen
ook elke week een
ronde, maar niet alleen na schooltijd. Dat
kan ook in pauzes.

jordi.ria@gmail.com / www.shailoh.org

Actie Schoenmaatjes
Ook dit jaar vragen uw aandacht voor actie
Schoenmaatjes. Een actie van Edukans, waarbij
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië,
Ghana en Irak. Een leeftijdgenootje dat leeft in
moeilijke omstandigheden.
Wij hopen dit jaar weer veel schoenendozen in te zamelen. Het zal echter
anders gaan dan andere jaren. Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter
een plastic tas vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?
Op school doen we deze spullen in een schoenendoos. Deze dozen zijn al
op school aanwezig. U hoeft dus geen doos mee te geven. Wel is het
handig om thuis even te passen, of het niet te veel/te weinig is wat u aan
uw kind meegeeft. Groep 3-8 zullen op school de dozen versieren.

NIEUWSFLITSEN
Drempelonderzoek
__________________
In de week van 7-11 november gaan de leerlingen van groep 8 het
Drempelonderzoek maken. Deze toets geeft een
indicatie van de mogelijkheden van het kind, maar
ook niet meer dan dat.
Het schooladvies is tegenwoordig doorslaggevend.

School op SEEF
__________________
Op donderdag 24 oktober
is er weer een SOS les.
Het zal een les
Fietskunsten zijn.
Welke groepen?
Groepen 1/2—6/7—7/8
Neem die dag je fiets mee
naar school!

Dankdagviering
_________________
Op woensdag 2 november
vieren we op school
dankdag.
Ds. Marien Kollenstaart
verzorgt het verhaal uit de
Bijbel.
Ouders zijn hartelijk welkom om aanwezig te zijn.
Aanvang: Ca. 8.40 uur.

