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Interessante informatie:
* maandag 3 juli
Afscheidsdag groep 8
Groep 7 VRIJ (allebei!)
Afscheidsavond groep 8
* dinsdag 4 juli
13.30 en 19.00 u. Musical gr.8
* woensdag 5 juli
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Trakteren groep 8
12.15 uur Zomervakantie
* donderdag 6 juli
Zomervakantie

Opbrengst zending
06 juni
€ 8,40
12 juni
€ 38,35
19 juni
€ 32,50

Verbouwing Eben-Haëzerschool
Zoals u misschien al heeft vernomen wordt
onze school in de zomervakantie grondig gerenoveerd. Alle klassen worden onder handen genomen en daarom moeten alle lokalen
en ruimtes leeg. De aannemer wil heel graag
op donderdag 6 juli beginnen en daarom willen we vele handen vragen voor het verhuizen van de meubels en verhuisdozen. De leraren nemen het inpakken voor hun rekening
en de ouders het verhuizen.
Ook zou het heel fijn zijn als er voor de middag en avond een paar ouders
zijn die willen zorgen voor de catering.
Wilt u liever uw kinderen meenemen deze middag of begin v/d avond dan
is dat ook mogelijk. Laat het ook weten graag, vooral als het om jonge
kinderen gaat. Ook daar zoeken we dus mensen voor. Ook (oud) leerlingen mogen zich hiervoor aanmelden.
Zoals u dan ook gelijk begrijpt hebben we vele handen nodig voor deze
klus. De verhuismiddag en -avond staat gepland op woensdag 5 juli.
Alle hulp is welkom en daarom horen we graag of u komt en vanaf hoe
laat u kunt helpen.
We maken er een gezellige middag en avond van en wij hopen van harte
dat wij op u kunnen rekenen.
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan Dirk Koorevaar
(projectbegeleiding) of Linda Mak (budget begeleiding)
Voor opgeven graag even een mail naar carindirk@gmail.com
Bedankt voor uw reactie.

Benoeming juffen
Zoals u weet, hoopt juf Elise Viezee in de zomervakantie met zwangerschapsverlof te gaan. In de vacature die per 21
augustus ontstaat is juf Melissa Rooken uit GrootAmmers benoemd. Melissa is 23 jaar en werkt nu
nog op de SBO Beatrix de Burcht in Gorinchem. Zij
zal groep 6/7 drie dagen onder haar hoede nemen.
Juf Angelique Jans heeft het plan opgevat om weer aan de
studie te gaan en stopt met haar werk als onderwijsassistente. Hiervoor hebben we een vervangster gevonden met
juf Annelies Bakker uit Hardinxveld. Juf Annelies zal per
21 augustus voor 12 uur per week als onderwijsassistente
aan de slag gaan.
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Deze nieuwsbrief is
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www.ebenhaezerottoland.nl

Benoeming bestuurder
Op 14 juni heeft de Raad
van Toezicht een nieuwe
bestuurder benoemd voor
de VSB Alblasserwaard.
De heer C. A. Egas uit
Bleskensgraaf zal deze
functie per 01-08-2017
gaan bekleden en hij zal
deze functie combineren
met zijn directietaken
aan de School met de
Bijbel. Wij feliciteren hem
hiermee hartelijk!
Afscheid juf Angelique

N um m e r 14

Musical groep 8
Op dinsdag 4 juli a.s. zal groep 8 afscheid nemen
van de school. Tijdens de afscheidsmusical in het
Dorpshuis van Ottoland wordt de musical Help, het
bruidspaar is kwijt! Opgevoerd. Na maanden van repeteren en instuderen is het zo ver. Ouders, grootouders, familieleden en belangstellenden krijgen van
de leerlingen een musical voorgeschoteld over een
wel héél bijzonder bruidspaar.
Uitvoering 1 om 13.30 uur
Bestemd voor alle leerlingen en belangstellenden.
* De school is ‘s middags gesloten.
* Kleuters mogen van 13.15-13.30 uur bij het Dorpshuis worden gebracht.
Om ongeveer 14.45 uur kunt u uw kind daar weer op halen.
* De kinderen groep 3-7 worden op tijd verwacht en mogen na afloop
zelfstandig naar huis. U kunt uw kind natuurlijk ook op halen.
Uitvoering 2 om 19.00 uur
Bestemd voor familie en vrienden van de leerlingen van groep 8. Om
18.30 uur gaan de deuren open en kunnen de belangstellenden plaatsnemen in de zaal.

Waar gaan ze naar toe?
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid
van 20 leerlingen van groep 8. Ze hebben allemaal
een school uitgekozen waar ze na de zomervakantie
met nieuwe energie aan de slag zullen gaan. We
hopen natuurlijk dat ze het alle 20 heel goed naar
hun zin zullen hebben en wensen hen veel succes!
‘t Gilde (Gorinchem) Bas Bons-Milan Houweling-Jaran Korevaar-Sheng

Aan het einde van dit
schooljaar zal juf Angelique Jans afscheid nemen
van onze school. Zij heeft
besloten een nieuwe studie op te pakken en die is
niet te combineren met
haar baan als onderwijsassistente. We willen
haar bedanken voor haar
werk en wensen haar het
allerbeste toe.

van de Laer-Daan Verhoef
De Windroos (Gorinchem) Dionne Korevaar-Eva Korevaar-Fleur Teeuw
Lyceum Oudehoven (Gorinchem) Emma Bakker
Fortes Lyceum (Gorinchem) Timme Kollenstaart
Gymnasium Camphusianum (Gorinchem) Saar van Harten-Jost van de
Streek
Calvijn (Hardinxveld-Giessendam) Lieke Stuij-Fleur Tukker
Willem de Zwijger (Schoonhoven) Toine Blom-Jesper LekkerkerkerSven van Leussen
Wellant College (Ottoland) Lianne den Besten-Anouk Bons
Grienden College (Sliedrecht) Stefano Deenen
ALV schoolverening
__________________
Op dinsdag 27 juni wordt
de eerste Algemene Ledenvergadering van de
nieuwe schoolvereniging
gehouden in de EbenHaëzerschool in Ottoland.
Alle leden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Welkom!

Slotdag
__________________
Woensdag 5 juli is voor
alle leerlingen de laatste
schooldag.
De kinderen hopen zich
die morgen te vermaken
met een gezamenlijk spel.
Verder zal er in de groepen 3 t/m 7 een high tea
worden gehouden. De
kleuters sluiten af met
pannenkoeken!

Zomervakantie
___________________
Bij hoge uitzondering begint de vakantie al op
donderdag.
Van 6 juli t/m 20 augustus
is het zomervakantie.
Op maandag 21 augustus
verwelkomen we alle kinderen weer in een prachtig verbouwde school.

