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Interessante informatie:
* woensdag 1 februari
Open lesmorgen
* maandag 6 februari
15.30 uur Inschrijving nieuwe
leerlingen

Open lesmorgen
Op woensdagmorgen 1 februari houden we onze jaarlijkse
open morgen. Van 8.30—11.00 uur staan de deuren van onze
school open voor de ouders van onze leerlingen en onze toekomstige leerlingen.
Aanmelden voor deze dag is niet nodig. Vanaf 8.30 uur worden belangstellenden ontvangen met koffie/thee. Op deze
morgen zullen de leraren en leerlingen laten zien wat er allemaal gebeurt op de Eben-Haëzerschool.
U wordt wel gevraagd om tijdig in een lokaal te zijn als u een
bijbelles wilt bijwonen. Het is niet wenselijk als deze lessen
worden onderbroken door heen en weer lopende ouders.
In elk lokaal geldt: Zolang er plaats is, bent u welkom!
Deze uitnodiging gaat ook uit naar ouders die in de toekomst
overwegen om hun kind op onze school in te schrijven. Kinderen die vóór 1 oktober 2018 vier jaar worden mogen van
11.00—12.00 uur meedraaien in groep 0/1.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u jongere kinderen
meeneemt naar de groepen 3 t/m 8, omdat dit de concentratie van leerlingen niet ten goede komt.

* dinsdag 7 februari
15.30 uur Spreekuur
* woensdag 8 februari
19.30 uur Ledenvergadering
i.v.m. besturenfusie

Opbrengst zending
9 januari
€ 32,35
16 januari
€ 40,87
23 januari
€ 45,10
30 januari
€ 62,20

Besturenfusie
Op woensdagavond 25 januari werd de eerste ledenvergadering over de op handen zijnde besturenfusie gehouden in de
hal van de school. Er waren 18 leden aanwezig en die maakten
ruim gebruik van de mogelijkheid om grondig en gedetailleerd
te worden geïnformeerd over de plannen van het bestuur om
bestuurlijk te gaan fuseren met 4 andere schoolbesturen in de
Alblasserwaard.
De vergadering verliep in een goede sfeer, waardoor het bestuur met vertrouwen kan kijken naar de besluitvormende
vergadering van woensdag 8 februari a.s.
Aanvang: 19.30 uur.
Ook voor die avond worden alle leden weer uitgenodigd!
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Welkom Tuana
Eind januari is Tuana
Ergül in Ottoland komen wonen.
Sinds 24 januari zit ze
bij ons in groep 5.
We verwelkomen haar
op onze school en hopen dat ze zich snel
thuis voelt.
Einde wintertijd
Vanaf maandag 30
januari werken we
weer met de normale
schooltijden:
08.30—12.00 uur
13.15—15.15 uur

Nieuwe datum
sportdag
In het jaaroverzicht
staat de sportdag gepland op donderdag
1 juni.
Door de deelname van
De Zaaier uit Wijngaarden kon die datum
niet gehandhaafd blijven i.v.m. andere activiteiten.
De nieuwe datum voor
de sportdag is nu:
donderdag 11 mei!

N um m e r 8

Lessen Wonderlijk gemaakt
Na de voorjaarsvakantie starten de lessen voor seksuele vorming
Wonderlijk Gemaakt. Een onderwerp dat op onze christelijke school
belangrijk is. “Hoe gaan we respectvol om met verschillen tussen
jongens en meisjes?”, “ Wat krijgen jonge kinderen te zien via
allerlei media?”, “Welk taalgebruik vinden we tegenwoordig normaal?” Het zijn onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen.
Dit schooljaar worden de lessen van de groepen 2-4-6-8 gegeven.

Met behulp van de ouderbrochure
kunt u uw kind(eren) thuis
begeleiden. Als u nog geen
ouderbrochure hebt, kunt u dit
aangeven en dan zorgen wij dat
u er een krijgt.

MOLENWAARDDAMTOERNOOI
Pupillen door, welpen niet
Op zaterdag 14 januari werd er enthousiast
gedamd in het dorpshuis van Ottoland. Er werd
gestreden om het kampioenschap van de gemeente Molenwaard.
Ons pupillenteam deed het goed, zoals we hadden verwacht eindigden ze keurig bij de beste
drie en plaatsen ze zich voor de finale van ZHZ
op 22 februari in Hoogblokland. Toine Blom, Jaran Korevaar, Jesper Lekkerkerker en Bas Bons gaan dit jaar proberen de nationale
finale te halen.
Zo ver gaan de welpen niet komen. Zij zijn 8e geworden in het
Dorpshuis en daarmee uitgeschakeld. Thirza Lekkerkerker, Leonhard Geurtsen, Wesley Jopse en Samuel Gijsen deden erg hun
best, maar winnen lukte niet. Samuel haalde wel knap 11 punten!!

NIEUWSFLITSEN
GMR
__________________
In verband met de fusie
van schoolbesturen wordt
boven schools een GMR
(Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad)
gevormd.
Voor onze school zullen
Rianne van der Ham en
Esther Witzier daarin
plaats nemen.

Schoonmaakavond
__________________
De schoonmaakavond van
8 februari a.s. is verschoven naar
dinsdag 7 februari.
De betrokken ouders hebben hierover een mail
ontvangen.

Voorjaarsvakantie
___________________
Op vrijdagmiddag
24 februari om 12.00 uur
begint de voorjaarsvakantie.
Deze vakantie eindigt op
5 maart.
Op maandag 6 maart
starten de lessen weer.
Alvast een fijne vakantie
gewenst!

