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Interessante informatie:
* woensdag 15 februari
19.30 uur GMR in
Bleskensgraaf
* woensdag 22 februari
Feest juf Herma in gr.4-5
Feest juf Elise in gr.6-7

Jubileum Bastiaan Vonk
Op donderdag 16 februari is Bastiaan
Vonk precies 12,5 jaar verbonden aan
de Eben-Haëzerschool. Bastiaan is op
onze school begonnen als stagiaire,
daarna heeft hij zijn lio-stage hier gedaan en dat leverde hem als beloning
een volledige benoeming op, omdat er
net op dat moment een vacature in de
bovenbouw ontstond.
Het eerste jaar gaf Bastiaan les aan
groep 6-7, maar dat was slechts een
voorbereidingsjaar op zijn definitieve
plaats in het team van de EbenHaëzer, die van meester van groep 7-8.
We zijn blij dat Bastiaan nog steeds met plezier lesgeeft in
Ottoland en dat hij dat doet op een voor hem kenmerkende
manier: rustig, doordacht en met humor. Kortom hij is uitgegroeid tot een bekwame, ervaren en stabiele factor in ons
team. Wat ons betreft blijft hij dat nog heel lang.
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum!!

* vrijdag 24 februari
Feest juf Angelique in gr.1-2
Feest juf Dinella in gr.3-4
* 27 februari—3 maart
Voorjaarsvakantie
* maandag 6 maart
Schoonmaak gr.0-1-2
* woensdag 8 maart
8.45 uur Biddagviering

Opbrengst zending
06 februari
€ 82,79
13 februari
€ 75,76

Besturenfusie
De besturenfusie in de Alblasserwaard gaat door. Op alle ledenvergaderingen is het voorstel om tot een fusie te komen
unaniem ondersteund door de leden. Hierdoor kunnen we nu
de krachten bundelen en samen verder gaan. Ook kunnen de
christelijke scholen in de kleinere kernen Wijngaarden,
Goudriaan en Ottoland met vertrouwen de toekomst tegemoet
zien. We zijn blij met zoveel steun voor het voorstel van het
bestuur om bestuurlijk te fuseren.
Het komende half jaar zal de zoektocht naar een professioneel
bestuurder worden gestart. Deze bestuurder zal het managementteam van de nieuwe organisatie aansturen, dus de leiding
hebben over de directies van de scholen.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Inschrijving
nieuwe leerlingen
Bij de jaarlijkse inschrijving zijn 6 nieuwe leerlingen voor onze school aangemeld.
We zijn blij met het
vertrouwen dat deze
ouders in onze school
hebben.
Het aantal geeft heel
duidelijk aan, dat de
krimp de Eben-Haëzer
nu echt bereikt heeft.
De komende jaren zal
ons leerlingenaantal
van 120 naar ruim onder de 100 gaan zakken.

N um m e r 9

Werkzaamheden Bruggen
(bericht gemeente Molenwaard)

Ik heb met jullie gecommuniceerd dat de werkzaamheden vier
weken zullen duren, deze duren echter acht weken. De aannemer
heeft een correcte planning aangeleverd waarin duidelijk acht weken staat, helaas heb ik dat foutief met jullie gecommuniceerd. Voor deze fout wil ik jullie mijn excuses aanbieden.
De verwachting is dat de werkzaamheden 10 maart klaar zullen
zijn, een en ander is wel afhankelijk van het weer.
De aannemer gaat daar zijn best voor doen.
Als het goed is liggen eind van volgende week de beide bruggen op
zijn plaats. Wij laten nog brieven bezorgen op de B-Oneven en een
stukje op de gemeentepagina van het Kontakt.
Wij zullen de stremming ook doorgeven
aan de hulpdiensten.
Met vriendelijke groet,
Peter Verwoert
Vakspecialist voorbereiding

Talentenweek
13—17 maart 2017
U hebt inmiddels allemaal informatie ontvangen
over de talentenweek van dit schooljaar. We hopen er met elkaar een boeiende en inspirerende
week van te maken.
(voor verdere info: zie brieven van commissie)

Vrijdagochtend 17 maart bent u aan het eind
van de morgen welkom om te kijken naar het resultaat van de
workshops. U hoort later meer over de specifieke tijden hiervan.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Barbera (leerkracht groep 4/5, donderdag),
Dinella (leerkracht groep 3/4, woensdag t/m vrijdag)
Eveline (intern begeleider, maandag en dinsdag)

NIEUWSFLITSEN
Biddagviering
__________________
Op woensdag 8 maart is
het weer biddag. Deze
viering is voorbereid door
juf Barbera en juf Dinella.
Dominee De Fijter zal
het Bijbelgedeelte voor
zijn rekening nemen.
Ouders en andere belangstellenden zijn welkom.
Er is geen kinderoppas!
Aanvang: 8.45 uur.

Techniekweek
__________________
In de week van 6-10
maart is de 5e techniekweek van dit schooljaar.
In elke groep zal het vak
techniek dan prominent
op het rooster staan.
We zijn benieuwd naar de
slimme en handige resultaten van de kinderen.
Succes!

Voorjaarsvakantie
___________________
Over enkele weken is het
weer voorjaarsvakantie.
Voor sommigen een week
om op wintersport te
gaan. Voor anderen een
weekje om lekker thuis te
zijn en heerlijk andere
dingen te doen.
Het gaat om week 9 van
27-02 t/m 03-03.
Geniet er van!

