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EARLY BIRDSCHOOL!
Vanaf 1 november 2016 is de Eben-Haëzerschool officieel
Early Birdschool. Als enige basisschool in de Alblasserwaard
ontvangen wij het Keurmerk dat we op onze school
meer, beter en vroeger Engels verzorgen. Deze erkenning
zegt iets over de school brede aanpak van het vak Engels en
de kwaliteit van dit onderwijs en daar zijn we reuze trots op.
Minder dan 50 scholen in Nederland kunnen ons dit nazeggen.
For us a good reason to build a feast with a delicious piece of
cake and tasty English liquorice.

Boek

Interessante informatie:
* maandag 28 november
1e rapport
* maandag 5 december
Sinterklaasfeest
Techniekweek
* din 6 & don 8 december
Spreekavonden
* woensdag 14 december
Bestuursvergadering
* dinsdag 20 december
Kerstviering groep 0-1-2
* vrijdagmorgen 23 dec.
Kerstviering groep 3-8

Opbrengst zending
31 oktober
€ 42,90
7 november
€ 30,82
14 november
€ 30,12
21 november
€ 27,40

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.
Wie heeft daar belangstelling voor of wie weet iemand die belangstelling
heeft? We horen het graag!

GEZOCHT per 1-1-2017:
Reserve Schoolschoonmaker m/v
(0184-642202 of 06-27558181)
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Informatie
vervanging BRUG
De vergunningen zijn
zowel bij de gemeente
als bij het waterschap
aangevraagd. De planning is om in week 3
te starten met de
werkzaamheden. Nu
wil de aannemer de
twee bruggen naar de
school in een keer
bouwen. Dat betekent
dat de huidige brug
gesloopt moet worden. We maken dan
een tijdelijke verbinding met pontons. Op
deze wijze kunnen we
de uitvoeringstijd zo
kort mogelijk houden.
De parkeerplaatsen
zijn dan niet bereikbaar.
Boek
Alle gezinnen ontvangen een exemplaar
van het boek “Kunnen
we bij jou?” Dit boek
wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Molenwaard en is
bedoeld om te leren
begrijpen wat het is
om asiel te moeten
zoeken.
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Wintertijd
In de maanden december en januari schuiven
alle schooltijden een kwartier op. We noemen
dit de wintertijd. Dit doen we met het oog op
de vele kinderen die op de fiets naar school
komen en dus in de donkere maanden wat later van huis kunnen gaan.
We denken hiermee te handelen in het belang
van de veiligheid van uw kinderen en onze
leerlingen. Ouders die door het verschuiven
van de schooltijden in de problemen komen, kunnen hierover contact opnemen met juf Angelique. Dan kunnen er afspraken gemaakt
worden over het eventueel eerder brengen van kinderen.

Periode:
5 december 2016 t/m 27 januari 2017

Sinterklaasfeest
maandag 5 december
Deze viering is op ‘s morgens. Sinterklaas
hoopt om ca. 9.00 uur op onze school te
arriveren en hij zal worden ontvangen door de
leerlingen van de groepen 1/2, 3/4 en 4/5.
Ouders zijn hartelijk welkom bij de ontvangst
van sinterklaas op het plein en in de hal.
De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 krijgen een cadeautje van
de Sint. De kinderen van de groepen 4/5, 6/7 en 7/8 kopen voor
elkaar een cadeautje en maken daarbij een surprise en een gedicht. Net als andere jaren houden we het bedrag graag op:
€ 3,50 per kind.

NIEUWSFLITSEN
Datum Studiedag
__________________
In het voorjaar heeft het
team een studiedag op
maandag 20 maart.
We geven u die datum nu
vast door, want we kunnen ons voorstellen dat er
organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om uw kind(eren)
op te vangen.

1e Rapport
__________________
Op maandag 28 november krijgen de leerlingen
hun eerste rapport.
In groep 0/1 krijgen kinderen die nog geen half
jaar op school zitten nog
GEEN rapport.
Kinderen die dus in augustus gestart zijn, krijgen in maart hun 1e rapport mee naar huis.

Gespreksavonden
_______________
We hopen dat u massaal
gebruik gaat maken van
de gespreksavonden in
december.
Een goede afstemming
tussen ouders en school
komt het onderwijs ten
goede!

