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NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Werkzaamheden Bruggen

Damteam naar 3e plaats
Talentenweek
Paasviering
Rekendag
Studiedag

Interessante informatie:
* donderdag 16 maart
20.00 u.Ouderraadsvergadering
20.00 u.GMR vergadering
* vrijdag 17 maart
11.30 u.Presentatie
Talentenweek
* maandag 20 maart
Studiedag TEAM
* dinsdag 21 maart
2e Rapport
* woensdag 22 maart
Rekendag

Opbrengst zending
20 februari
€ 47,90
6 maart
€ 53,35
13 maart
€ 41,75

Werkzaamheden Bruggen
We zijn reuze trots op de nieuwe bruggen en de prachtige
parkeerplaats die nog voor de school gerealiseerd wordt.
De werkzaamheden rondom de school zijn zo goed als afgerond. De fietsbrug is inmiddels door leerlingen en ouders in
gebruik genomen. Deze week wordt de laatste hand gelegd
aan het straatwerk voor de school en de parkeerplaatsen.
Vanaf volgende week kunnen ouders die hun kinderen met de
auto brengen of halen op de nieuwe parkeerplaats bij de
school terecht.
Met de buurtbewoners hebben we de afspraak gemaakt dat
ouders NIET zullen parkeren op de B oneven maar op de
parkeerplaats bij de school.
We rekenen erop dat alle ouders zich aan die afspraak gaan
houden. We hebben die prachtige parkeerplaatsen juist voor
dit doel op ons eigen terrein laten aanleggen.
We rekenen op uw medewerking!
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Spreekavonden
De spreekavonden zijn
dit jaar op dinsdag 28
maart en op donderdag 30 maart.
*De maandag houden
we dit keer mis, omdat
juf Germa die dag jarig
is en daarom schuiven
we een keer na de
dinsdag.
*Voor groep 7 van
meester Bastiaan is er
alleen op dinsdag 28
maart spreekavond.
*Voor groep 3/4 is er
ook alleen op dinsdag
28 maart een gesprek
mogelijk, omdat juf
Germa op donderdag
verhinderd is i.v.m.
een bruiloft.
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Damteam naar 3e plaats
(finale Zuid-Holland Zuid)

Op woensdagmiddag 22 februari leverde ons pupillenteam een
uitstekende prestatie door in een sterk deelnemersveld op een keurige 3e plaats te eindigen.
De start was matig met een 3-5 nederlaag tegen School met de Bijbel Noordeloos en een 4-4 gelijkspel tegen De Bron 2. Maar daarna
kwamen Toine, Jaran, Jesper en Bas pas echt op gang. Van De
Hoeksteen (7-1), Groen van Prinsterer (5-3), School met de Bijbel
Bleskensgraaf (8-0) en De Akker 1 (6-2) werd overtuigend gewonnen. Toen bleven er nog twee wedstrijden over tegen de twee beste
teams. Kampioen Rehoboth 1 uit Hardinxveld-Giessendam was met
8-0 veel te sterk, maar nummer twee De Bron 1 werd verrassend
met 5-3 geklopt!
Deze derde plaats geeft het damteam een startbewijs voor de halve
finale van Nederland. Deze wedstrijden worden op zaterdag 8 april
ergens in Nederland gespeeld.

Talentenweek
13—17 maart 2017
Vrijdagochtend 17 maart bent u aan het
eind van de morgen welkom om te kijken
naar het resultaat van de workshops.
Vanaf 11.30 uur staan de schooldeuren open.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Juf Barbera (leerkracht groep 4/5, donderdag),
Juf Dinella (leerkracht groep 3/4, woensdag t/m vrijdag)
Juf Eveline (intern begeleider, maandag en dinsdag)
Foto’s van de Talentenweek vindt u binnenkort op de website.

NIEUWSFLITSEN
Paasviering
__________________
Op donderdagmorgen
13 april houden we een
paasviering in de hal van
de school.
Voor deze viering nodigen
we de ouderen van Ottoland en Brandwijk uit,
waardoor er voor de ouders op deze morgen
geen ruimte is.
Aanvang: 10.30 uur

Rekendag
__________________
Op woensdag 22 maart
is weer de jaarlijkse rekendag. De kinderen zullen in alle groepen met
rekenopdrachten bezig
zijn.
Ouders worden ingezet
om assistentie te verlenen. Deze dag wordt georganiseerd o.l.v. meester
Bastiaan Vonk.

Studiedag
___________________
Maandag 20 maart is er
géén school.
Zoals we u hebben gemeld in Nieuwsbrief 5
(november) heeft het
team op die datum een
studiedag.
Alle kinderen hebben dus
een extra vrije maandag.

