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NIEUWSBRIEF
Project

IN DIT NUMMER:
Project
1 Bankrekening
Zendingsgeld 2016-2017

Dankdagviering
Voorleeswedstrijd
Week van Respect

In de periode van 6 t/m 16 november is er op school weer een
projectperiode. Het thema is dit maal: Wonderlijke Schepping.
Dit thema wordt in de groepen op een heel verschillende en ook
verrassende manier uitgewerkt:
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2
3/4
4/5
6/7
7/8

Jungle
Kriebelbeestjes
Seizoenen
Onderwaterwereld
Landschappen

Studiedagen 2017-2018

Op donderdagavond 16 november a.s. is de OPEN AVOND.
Alle kinderen, ouders en belangstellenden zijn die avond hartelijk
welkom om het werk van de leerlingen te bekijken.
Tijden: 18.30—20.30 uur
Interessante informatie:
* 23-27 oktober
Week van Respect
* 30-3 november
Techniekweek
* woensdag 1 november
Dankdagviering
* 6-16 november
Projectperiode
* donderdag 16 november
Projectavond

Opbrengst Goede doelen
11 september
€ 39,55
18 september
€ 32,22
25 september
€ 29,35
2 oktober
€ 36,45
9 oktober
€ 38,40

1 BANKREKENING SCHOOL:
NL67 RABO 0342 7564 00
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u problemen met de bankrekening van de school. Daar heeft u weinig van gemerkt, want betalingen zijn gewoon binnen gekomen.
Toch is er inmiddels een forse verandering in bankrekeningen doorgevoerd. De bankrekening van TSO (Tussen Schoolse Opvang) ook
wel Overblijven genoemd is opgeheven. Dat betekent dat alle betalingen voor TSO voortaan ook moeten worden gedaan op het enige
overgebleven banknummer van de school:
NL67 RABO 0342 7564 00.
Wilt u bij elke betaling duidelijk vermelden
waarvoor de betaling plaats vindt?

Pagina 2

Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n

Verantwoording
Zendingsgeld 2016-2017
In het vorige schooljaar is een bedrag van € 1540,-- bij elkaar gespaard door de leerlingen die op maandagmorgen geld meenamen
voor de zending en dat geld is bestemd voor goede doelen.
Een belangrijk bedrag gaat naar Woord & Daad en wordt bestemd
voor de twee adoptiekinderen waarvoor we als school verantwoordelijk zijn. Het gaat hier om een bedrag van € 720,-- op jaarbasis.
Daarnaast is er in februari 2017 al € 200,-- overgemaakt naar Philadelphia Namibië n.a.v. de presentatie op 20 januari.
Verder gaat er geld naar de volgende goede doelen:


€ 200,-- naar Dorcas Hulp & Ontwikkeling
Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in
Oost-Europa en Azië.



€ 200,-- naar Stichting De Hoop in Dordrecht

GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening. De Hoop biedt kin
der-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale
en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek.


€ 220,-- naar Hulp aan Sint Maarten
Dit behoeft verder geen uitleg. We hebben allemaal de beelden
gezien. We willen als school ook onze bijdrage leveren.

Iedereen hartelijk dank voor de bijdragen!
Studiedagen

maandag 19-02-2018
woensdag 27-06-2018

NIEUWSFLITSEN
Dankdagviering
__________________
Op woensdagmorgen
1 november is er een
dankdagviering in de hal
van de school.
Ouders zijn daarbij hartelijk welkom. Kinderoppas
is er niet!
Het bijbelgedeelte wordt
verzorgd door ds. Mirjam
Kollenstaart.
Aanvang: ca. 8.40 uur.

Voorleeswedstrijd
__________________
De voorleeswedstrijd was
op vrijdagmorgen 13 oktober.
De trotse winnaressen
waren: Esther Verhoef in
groep 3-4-5 en Laura
Kortleve in groep 6-7-8.
Daarmee is Laura in 2017
de kampioen van de
Eben-Haëzerschool.

Week van Respect
_________________
Deze week staat in het teken van respect.
De week van respect is in
het leven geroepen om
extra aandacht te geven
aan het omgaan met elkaar. Ook een onderwerp
als pesten en hoe we dit
kunnen voorkomen en
aanpakken komt ruimschoots aan de orde.

