Eben – Haëzerschool
B 115 Ottoland

11 januari 2018

NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Uitnodiging Open Lessen
School met Karakter
Juffen groep 6/7
Inschrijving Leerlingen
Bankrekening
Actie Schoenendoos
Schooltijden
Studiedag
Gezondheid juf Betty
Voorleesontbijt

Interessante informatie:
* week 15-19 januari
Techniekweek
* Periode 15-01 t/m 02-02
Toetsweken
* week 22-26 januari
Week van Gebed
* woensdag 24 januari
Voorleesontbijt
* maandag 29 januari
School begint weer om 8.30 uur
* woensdag 31 januari
Open les morgen

Opbrengst Goede doelen
11 december
€ 29,50
18 december
€ 22,85
8 januari
€ 36,60

UITNODIGING open les morgen
Op woensdagmorgen 31 januari houden we
onze jaarlijkse open morgen. Van 8.30—12.00
uur staan de deuren van onze school open voor
de ouders van onze leerlingen en onze
toekomstige leerlingen.
Aanmelden voor deze dag is niet nodig. Vanaf
8.30 uur worden belangstellenden ontvangen met koffie/thee.
Op deze morgen zullen de leraren en leerlingen laten zien wat er
allemaal gebeurt op de Eben-Haëzerschool.
U wordt wel gevraagd om tijdig in een lokaal te zijn als u een
bijbelles wilt bijwonen. Het is niet wenselijk als deze lessen
worden onderbroken door heen en weer lopende ouders.
In elk lokaal geldt: Zolang er plaats is (stoelen vrij zijn),
bent u welkom!
Deze uitnodiging gaat ook uit naar ouders die in de toekomst
overwegen om hun kind op onze school in te schrijven.
Kinderen die vóór 1 oktober 2019 vier jaar worden mogen van
10.30—12.00 uur meedraaien in groep 0/1.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u jongere kinderen
meeneemt naar de groepen 3 t/m 8, omdat dit de concentratie
van leerlingen niet ten goede komt.

SCHOLEN MET KARAKTER
(NIEUWE NAAM)
Zoals u weet is ons bestuur in 2017 gefuseerd met een aantal
andere besturen in onze regio. Binnen het directieoverleg van onze
nieuwe schoolvereniging hebben we gekozen voor een nieuwe naam
als naam voor onze vereniging. Dus: wij zijn als Eben-Haëzerschool
één van de Scholen met Karakter.
Ook zal er een officieel logo gemaakt worden voor de nieuwe schoolvereniging. Dit zult u in toekomstige publicaties ongetwijfeld gaan
tegen komen.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
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www.ebenhaezerottoland.n

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

Gezondheid
juf Betty
Het gaat de laatste tijd
de goede kant op met
juf Betty. Het gaat
veel beter met haar
rug en ze mag binnenkort gaan proberen
gedurende korte perioden met individuele
leerlingen aan de slag
te gaan. Ze zal dan af
en toe weer in de
school zijn.
Dit is ook om te kijken
of het lukt om weer
met kinderen aan de
slag te gaan.
Voorleesontbijt
Op woensdagmorgen
24 januari organiseren we met assistentie
van de ouderraad ons
jaarlijkse voorleesontbijt.
De kinderen mogen in
hun PYJAMA komen en
moeten allemaal een
BORD en een BEKER
voorzien van
naam meenemen.
De gast-voorlezers
zijn allemaal bekende
dorpsgenoten!

Wintertijd
Juffen
groep 6/7
Juf Melissa Rooken is t/m 17 januari 3 dagen per week in groep 6/7.
Op de woensdag 24 januari zal juf Barbera en 31 januari zal juf
Esther voor de groep staan. Vanaf woensdag
7 februari hoopt juf Elise het werk weer op te
starten. Vanaf die datum is het rooster:
ma:
di:
wo:
do:
vr:

juf
juf
juf
juf
juf

Melissa
Melissa
Elise
Esther
Esther

Het is niet ideaal om 3 juffen voor een groep te hebben, maar een
betere oplossing was niet mogelijk. Eind april zal juf Melissa afscheid nemen en zal juf Elise weer definitief in de groep terug keren.

Inschrijving Leerlingen
Op maandagmiddag 5 februari is er voor ouders gelegenheid hun
kind in te schrijven als leerling van onze basisschool.
Tijden: 15.30 – 16.30 uur,
of op afspraak.
Kinderen die vóór 1 oktober 2019 4 jaar
hopen te worden, kunnen worden opgegeven. Informeert u ook nieuwe ouders in uw
omgeving?

NIEUWSFLITSEN
Bankrekening
__________________
De school heeft één
bankrekening.
Dat is het onderstaande
nummer:
NL67 RABO 0342 7564 00
De aparte nummers
voor TSO & Contributie
zijn niet meer in
gebruik.

Actie Schoenendoos
__________________
De Actie Schoenmaatjes
heeft dit schooljaar 91
gevulde schoenendozen
opgeleverd!!
Daar zullen de kinderen
voor wie de dozen bestemd zijn erg blij mee
zijn.
Iedereen hartelijk dank
voor de medewerking.

Schooltijden
_____________________
Vanaf maandag 29 januari worden de schooltijden
weer een kwartier terug
gezet. Dan wordt het weer
wat vroeger licht en zitten
de wintertijden er weer
op.
Schooltijden:
08.30—12.00 uur
13.15—15.15 uur

