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Op maandag 1 mei 2017 was Eveline
Wagenaar precies 12,5 jaar verbonden
aan de Eben-Haëzerschool. Eveline is in
2004 op onze school begonnen als onderwijsassistente. Dit werk heeft zij tot
2008 gedaan, terwijl ze ondertussen in
de avonduren de PABO opleiding heeft
gevolgd en succesvol afrondde. In 2008
kreeg zij een benoeming als juf in
groep 3-4. Al vrij snel daarna heeft zij
een studie tot intern begeleider opgepakt en ook die opleiding heeft zij met
succes voltooid, waarna ze is aangesteld als intern begeleider van de school. Na de geboorte van
haar dochter Lise in 2012 staat Eveline alleen nog als invalster voor een groep en richt ze zich volledig op haar taak als
intern begeleider. In die rol functioneert Eveline nu al vele
jaren tot volle tevredenheid!
Eveline, van harte gefeliciteerd met dit jubileum!
We hopen dat je nog lang dit werk met dezelfde betrokkenheid en deskundigheid mag doen!

TSO vraagt overblijfouders
Voor alle ouders!

Opbrengst zending
10 april
€ 34,31
8 mei
€ 41,00

Wij zijn op zoek naar overblijfouders voor de TSO, voor de
dagen: maandag, dinsdag en donderdag.
U begrijpt dat als uw kind overblijft op school, het ook de bedoeling
is dat zij zo goed mogelijk worden opgevangen en een leuke tijd
hebben! Daarom is het belangrijk om altijd voldoende ouders ter
beschikking te hebben om de TSO in stand te kunnen houden.
Bij deze voor u: Bent u deze ouder?
Meld u aan bij Geeriena Swijnenburg, of op
tsoottoland@gmail.com.
Alvast bedankt!
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Dammers niet door
Ons damteam mocht
op 8 april meedoen
aan de halve finale van
Nederland in IJsselstein. Helaas lukte het
niet om op die datum
een team achter het
bord te krijgen en hebben we ons afgemeld.
Dank
Leanne Bos,
Mirna Jungheim,
Janco Houweling en
Niels van Leussen
hebben onze
voetbalteams geleid.
Hartelijk dank daarvoor!
VAKANTIEROOSTER
2017-2018
*HERFSTVAKANTIE
16-20 oktober
*KERSTVAKANTIE
25 dec.-05 januari
*VOORJAARSVAK.
26 februari-03 maart
*PAASWEEKEND
30 maart-02 april
*MEIVAKANTIE
27 april-11 mei
*PINKSTERWEEKEND
21+22 mei
*ZOMERVAKANTIE
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Sportdag
donderdag 11 mei
Op donderdag 11 mei wordt de jaarlijkse sportdag gehouden op
de velden van VVAC. Deze dag is bestemd voor de groepen 3 t/m 8.
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
Het dragen van sportkleding is handig, maar niet verplicht.
De groepen 5 t/m 8 fietsen om ca. 9.10 uur naar De Put.
De groepen 3 en 4 gaan om ca. 9.15 met auto’s naar De Put.
De sportactiviteiten beginnen daar om 9.30 uur.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen die morgen geen tas
meenemen en gaan om ca. 11.30 uur weer terug naar school, terwijl de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gezamenlijk eten op De
Put. Hiervoor is dus een lunchpakketje nodig! ’s Middags zijn de
slagbalwedstrijden voor de groepen 5-8. Om ca. 14.30 uur gaan de
kinderen van gr. 6-8 zelfstandig naar huis. De kinderen van groep 5
fietsen terug naar school onder begeleiding.
De kleuters hebben deze donderdagmorgen gewoon school.
De groepen 3 en 4 hebben deze donderdagmiddag VRIJ!

Schoolvoetbal 2017
Het schoolvoetbaltoernooi van VVAC leverde weer het nodige spektakel en veel spelvreugde op. Dat het ook nog best koud was, kon
de pret niet drukken.
Ons meisjesteam streed aandoenlijk en fanatiek voor elke meter en
dat leverde aan het einde van de donderdagavond een fraaie 5e
plaats op. Zoals de laatste jaren gebruikelijk deden er twee jongensteams mee, waarbij het vooraf wel duidelijk was dat EbenHaëzer 1 voor de hoofdprijs moest gaan. Helaas
zat dat er dit jaar niet in. Winnaar De Bron was
veel te sterk en team 1 werd uiteindelijk ook 5e.
Het tweede team was voor de minder fanatieke
voetballers en zij maakten er onder leiding van de
grappigste keeper een feestje van, waarbij winnen
of verliezen op het tweede plan kwam.
Ze eindigden op de 10e plaats.

NIEUWSFLITSEN
Verkeersexamen
__________________
Op donderdag 6 april
deed groep 7 mee aan het
landelijke verkeersexamen. Alle leerlingen
slaagden voor de theorie
en ook het praktijkgedeelte in Bleskensgraaf werd
met succes afgerond.
Gefeliciteerd!

Hemelvaartsdag
__________________
Op 25 mei is het Hemelvaartsdag. Op die dag is
er traditiegetrouw geen
school.
Ook de vrijdag er na, vrijdag 26 mei is een vrije
dag.

Bestuurder ad interim
___________________
Kees van Meerkerk is na
de besturenfusie benoemd
tot bestuurder a.i. van de
VSB Alblasserwaard, de
nieuwe schoolvereniging.
Inmiddels loopt er een
sollicitatieprocedure voor
de werving van een
nieuwe bestuurder.
Deze zal per 01-08-2017
worden benoemd.

