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Interessante informatie:
* dinsdag 19 september
Medezeggenschapsraad
* woensdag 20 september
Schoonmaakavond

Op maandag 9 oktober 2017 is er weer een ouderavond voor alle
ouders van onze leerlingen. Alle ouders van de Eben-Haëzerschool
en De Fakkel uit Goudriaan worden hartelijk uitgenodigd deze
avond bij te wonen!
Onderwerp : Be Social
Sociale Media; we kunnen er niet omheen en we hebben onze
vragen en opvoedtwijfels hierover. Aan de hand van een boeiende
presentatie nemen wij u mee in de wereld van de sociale media:
wat uw kind hiermee doet, wat uw kind hieraan ontleent, waar
ouders op kunnen letten en waar invloed op is uit te oefenen. Natuurlijk is er volop ruimte voor dialoog, voor het uitwisselen van
informatie en het geven van
tips!
Waar?
CBS De Fakkel
Noordzijde 47
2977 XA Goudriaan
Hoe laat?
Aanvang: 20.00 uur.

* donderdag 21 september
School op SEEF gr.
* maandag 9 oktober
Ouderavond Be Social
* dinsdag 10 oktober
Studiedag Team -Kinderen VRIJ
* woensdag 11 oktober
Bezoek Bram Kasse

STUDIEDAGEN 2017-2018
Als bijlage bij de schoolgids staat inmiddels ook het jaaroverzicht
2017-2018 op de website van de school. Goede speurders hebben
inmiddels ontdekt dat we dit schooljaar 3 studiedagen voor het team
hebben en dat zijn dus voor alle leerlingen 3 vrije dagen!
Deze data zijn:




Opbrengst Goede doelen
21 augustus
€ 32,05
28 augustus
€ 45,00
04 september
€ 38,10

dinsdag 10 oktober 2017!
maandag 19 februari 2018
woensdag 27 juni 2018

Door u dit vroegtijdig te melden, hopen we dat u de noodzakelijke
organisatorische maatregelen kunt treffen.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n

Afscheid
Nisrine Jamal is maar
twee weken op onze
school gebleven. Ze is
inmiddels terug naar
haar eigen familie en
we wensen haar alle
goeds toe.

School op SEEF
3e maal uitreiking certificaat
Voor de derde maal heeft de Eben-Haëzerschool het Certificaat
“Veilige School” ontvangen. Onze school is daarmee één van de
koplopers in de regio. Als school vinden we verkeerseducatie heel
belangrijk omdat vrijwel al onze leerlingen op de fiets naar school
komen. Daarom besteden we hier in de klas en op het plein veel
aandacht aan. Een belangrijke reden om kwalitatief hoogwaardig
verkeersonderwijs aan te bieden is dat dit naar onze overtuiging
een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling
van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige en verantwoordelijke
verkeersdeelnemers.
Wij zijn blij met onze verkeersouders
Cora Tukker, Tine Bakker, Willeke van
Dijk, Nico en Corine Houweling, Stevelien Grootendorst en Daniëlle Aantjes
en juf Herma en juf Germa, die met z’n
allen deze “verkeerskar” trekken.
Gefeliciteerd en bedankt!

KINDERBOEKENWEEK:
SCHRIJVER BRAM KASSE OP BEZOEK
Op woensdag 11 oktober hoopt de bekende (?) kinderboekenschrijver Bram Kasse onze school te bezoeken om de kinderen te vertellen over zijn leven en zijn werk. Hij doet dat op een erg aansprekende wijze en we hopen dat het voor onze leerlingen een leuke en
leerzame morgen wordt.

Spreekweken
Vanaf dit schooljaar
zijn er 3 spreekweken.
Deze spreekweken komen i.p.v. het spreekuur. In die week kunt
u na schooltijd in gesprek met de leerkracht(en) over de
vorderingen van uw
kind. Het is wel handig
om vooraf een afspraak te maken en
concrete gesprekspunten vooraf te melden.
De eerste spreekweek
is van 2-6 oktober a.s.
Deze wijziging is een
initiatief van de MR.

Voor wie zich alvast wil inlezen:
Hallo!
Ik zal iets over mezelf vertellen, goed? Mijn naam is Bram Kasse
en ik woon in Ede. Op mijn website www.bramkasse.nl kun je
van alles over mijn boeken en over mijzelf lezen. Ik zou het leuk
vinden als je een berichtje voor me achterlaat op het gastenboek
van mijn website. Ik geef je altijd antwoord!

NIEUWSFLITSEN
Startgesprekken
Inloopmiddag
__________________
We kijken terug op goede
startgesprekken. Het opkomstpercentage was
87% en dat vinden we
een mooie score.
Ook de inloopmiddag
werd erg druk bezocht.
We stellen uw betrokkenheid bij de school en uw
kind erg op prijs!

TSO vraagt ....
__________________
Voor het overblijven worden ouders, grootouders
of andere vrijwilligers gezocht voor de maandag
en de dinsdag.
Tijden: 11.50—13.10 uur.
Beloning: € 6,50.
Aanmelden bij
Maike van der List,
tsoottoland@gmail.com

Bankrekening
_________________
Momenteel zijn er problemen met onze schoolrekening i.v.m. een gewijzigde
tenaamstelling.
Hopelijk zijn deze problemen snel verleden tijd.
Daar doen we in elk geval
ons best voor!

