Eben – Haëzerschool
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NIEUWSBRIEF
Kerstvieringen

IN DIT NUMMER:
Kerstvieringen
Gezondheid juf Betty
Week van Gebed
Medezeggenschapsraad
Kerstvakantie
Voorleesontbijt
Toetsweken
Tafeltennis Talani
Molenwaard Damtoernooi

Interessante informatie:
* woensdag 14 december
Bestuursvergadering
* maandag 19 december
Nieuwsflits groep 3-8
* dinsdag 20 december
Kerstviering groep 0-1-2
* vrijdagmorgen 23 dec.
Kerstviering groep 3-8
* vrijdagmiddag 23 dec.
Middag VRIJ
*26 december t/m 6 januari
Kerstvakantie

Opbrengst zending
28 november
€ 34,10
5 december
€ 31,60
12 december
€ 44,25

Op dinsdagavond 20 december wordt u van harte
uitgenodigd om het kerstfeest van groep 0/1/2 mee te vieren.
De kinderen willen dan aan alle ouders, opa's en oma's het
kerstverhaal laten zien en horen. Deze avond begint om

19.00 uur. De school zal rond 18.30 uur open gaan.

Dit kerstfeest is niet bedoeld voor broertjes en/of zusjes.
U ontvangt via uw kind nog een speciale uitnodiging.
We zijn inmiddels al begonnen met het aanleren van de liedjes, maar het is altijd een hele klus om dit in zo korte tijd
voor elkaar te krijgen. Daarom hebben we een tekst mee gegeven aan uw kind om thuis nog eens extra te oefenen.
Op vrijdagmorgen 23 december hopen we met de kinderen
van de groepen 3 t/m 8 het kerstfeest te vieren.
Ouders zijn van harte welkom om hierbij te zijn. Deze kerstviering begint om

10.45 uur

in de hal.

We zien uit naar twee
fijne kerstvieringen!

Gezondheid juf Betty
Sinds de zomervakantie is juf Betty niet op
school vanwege een ernstige hernia. De
laatste weken merken we dat het wat beter
gaat en dat de juf minder aan bed gebonden is. Toch moeten we u ook melden dat
het volledige herstel tijd nodig heeft en
eerder een kwestie van maanden dan van
weken zal zijn. Op dit moment is er nog
geen zicht op een terugkeer op school of voor de groep.
Juf Betty zal ook de komende tijd veel rust nodig hebben en
ook geduld moeten hebben. We wensen haar het allerbeste
toe en daarnaast een gezegend kerstfeest en een voorspoedig
en vooral gezond 2017!
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Talani
Tafeltennistoernooi
In de kerstvakantie is
er weer het tafeltennis
-toernooi van Talani in
Nieuwpoort.
Deelnemers zijn hartelijk welkom op maandag 27 december in
Sportcomplex Poortzicht.

Molenwaard
Damtoernooi
Op zaterdag 14 januari
wordt het jaarlijkse
Molenwaarddamtoernooi gehouden in Het
Dorpshuis in Ottoland.
Onze school doet daar
mee met 2 teams
mee, 1 bij de pupillen
en 1 bij de welpen.
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Week van Gebed
Ook dit schooljaar besteden we aandacht aan de Week van Gebed.
Data: 15—22 januari 2017. Het thema is: Jouw hand mijn glimlach.
Centraal staat 2 Korintiërs 5: 14-20 en de volgende onderwerpen
komen aan de orde:

God geeft zich voor ons

Wij geven ons aan God

God kijkt anders

Hoe kijk jij?

God is er altijd voor jou!

Blijf jij er voor Hem?
De kinderen gebruiken hierbij de Kinder– of Tiener gebedsfolder
met korte bijbelstukjes, een dagtekst, leesvragen, puzzeltjes en
gebedspunten.
Ook in groep 1/2 zal het thema in die week centraal staan, maar ze
doen dat dan zonder de speciale folder.

Update Brugnieuws
van de gemeente Molenwaard
We leggen bij de school een noodbrug die te gebruiken is bij calamiteiten. De leerkrachten van het Wellant en de basisschool kunnen hun auto’s parkeren op het terrein van de fam. Tukker. Het
parkeerterrein aan de voorzijde van het Wellant wordt vrijgehouden voor de ouders die hun kinderen naar de basisschool komen
brengen. Ouders en kinderen mogen over het schoolplein van het
Wellant naar de basisschool hierdoor hoeven de ouders en de kinderen niet op het werkterrein te komen in verband met de veiligheid. De gemeente regelt voor het Wellant nog een extra mestcontainer om de tijd van afvoeren te overbruggen. Als we het op deze
wijze doen dan kunnen we de werkzaamheden in 4 weken uitvoeren een en ander is wel afhankelijk van het weer.
Nog ter aanvulling: alle vergunningen zijn binnen en de bruggen
worden nu gestort in de fabriek.

NIEUWSFLITSEN
Kerstvakantie
__________________
Aan het einde van volgende week begint de kerstvakantie.
De school is gesloten van
vrijdagmiddag 23 december t/m zondag 8 januari.
Op 9 januari 2017 zijn
alle leerlingen weer
hartelijk welkom!

Voorleesontbijt
__________________
Op woensdagmorgen
25 januari organiseren
we met assistentie van de
ouderraad ons jaarlijkse
voorleesontbijt. Kinderen
mogen in hun pyjama komen en moeten allemaal
een bord en een beker
voorzien van naam meenemen. Thema: Muziek

Toetsweken
___________________

In januari zullen weer
CITO toetsen worden
afgenomen. Dit zal gebeuren in een periode
van 3 weken:
Vanaf maandag 16
januari t/m 3 februari
2017.

