Eben – Haëzerschool
B 115 Ottoland

2 februari 2018

NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Rapport & Spreekavonden
Nieuws van de MR
LIO-stagiaire groep 7/8
Vakantierooster 2018-2019

Rapport & Spreekavonden
Op woensdag 7 februari ontvangen onze leerlingen hun eerste
rapport van dit schooljaar. Naast de rapportage van de resultaten
in de groep zullen we ook een individueel overzicht van de
resultaten van de niet methode gebonden toetsen aan de
rapportage toevoegen, zodat u als ouders een compleet beeld
krijgt van de vorderingen van uw kind.

Inschrijving 5 februari
Welke kinderen?
Studiedag
Welkom
Damtoernooi

Interessante informatie:
* maandag 5 februari
Inschrijving Leerlingen

Daarmee hebben we ook voldoende gesprekstof op de spreekavonden van maandag 12 februari en donderdag 15 februari a.s.
Wij rekenen er op dat alle ouders naar deze gespreksavonden
zullen komen en dat is voor ons een reden om alle ouders uit te
nodigen voor deze gesprekken.

* woensdag 7 februari
1e Rapport

Wij gaan er vanuit dat u, net als wij, deze gesprekken erg belangrijk vindt en dat u alles in het werk stelt om er ook te zijn.

* maandag 12 februari
donderdag 15 februari
Spreekavond vanaf 18.30 uur

Wij rekenen op uw komst!

* maandag 19 februari
Studiedag TEAM
Alle kinderen VRIJ
* dinsdag 20 februari
Schoolfotograaf
* 26 februari—2 maart
Voorjaarsvakantie

NIEUWS VAN DE MR
ENQUÊTE WINTERTIJD
Op 12 & 15 februari 2017 zal de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op school aanwezig zijn tijdens de gespreksavonden.
Ouders zal dan gevraagd worden om ter plaatse hun mening kenbaar te maken over de wintertijd d.m.v. een korte enquête.
Wij willen u vragen nu alvast hierover na te denken, zodat u niet
door deze vraag verrast wordt op de avond zelf.

Opbrengst Goede doelen
15 januari
€ 33,20
22 januari
€ 34,20
29 januari
€ 37,65

Ter verheldering de procedure:
De MR zal aan de hand van de resultaten van de enquête een advies
uitbrengen aan de schoolleiding. De schoolleiding zal vervolgens in
overleg met het bestuur/de bestuurder een besluit hierover nemen.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n
Studiedagen
maandag 19-02-2018

Welkom Klaudia
Vanaf 22 januari zit
Klaudia Dongen in
groep 6 van onze
school. We heten haar
met haar ouders en
broertje hartelijk welkom in Ottoland en bij
ons op school.
We hopen dat je je
snel thuis voelt!

Damtoernooi
Molenwaard
Op zaterdag 13 januari
deed een team van onze school mee aan het
Molenwaarddamtoernooi. Ons team kon
niet zo goed dammen
als de meeste getrainde teams, maar ze
maakten er wel een
leuke dag van met elkaar. Ze eindigden na
een moedige strijd op
de 8e plaats!
Hoeveel punten
haalden ze?
Laura Kortleve 10
Samuel Gijsen 5
Thirza Lekkerkerker 5
Wesley Jopse 4
Daniël Aanen 1

Wintertijd
LIO-stagiaire
groep 7/8
We zijn blij dat we een jonge leerkracht
in opleiding (LIO) mogen verwelkomen
op onze school en in het team. Meester
Daniël de Bruin zal de laatste stage van
zijn opleiding in groep 7/8 gaan doen.
Hij zal vanaf maandag 12 februari tot
eind juni lid zijn van ons team en
zoveel mogelijk zelfstandig groep 7/8
leiden. We wensen hem een fijne en leerzame tijd toe in groep 7/8
en in ons team.
Meester Bastiaan zal zijn vrij geroosterde momenten gaan benutten
om zijn taken als rekencoördinator vorm te geven, collegiaal leren
mogelijk te maken, vervangen als dat nodig is en allerlei andere ondersteunende werkzaamheden binnen de school verrichten.

Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster is besproken in het team en door de MR
vastgesteld. We publiceren dit vroegtijdig, zodat u met allerlei
planningen rekening kunt houden met de vakanties.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas-/Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30+31 mei 2019
10-12 juni 2019
19 juli t/m 30 augustus
2019

NIEUWSFLITSEN
Inschrijving
__________________

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.

Welke kinderen?
__________________

Kinderen die vóór 1
oktober 2019 4 jaar
hopen te worden,
kunnen worden opgegeven. Informeert
u ook nieuwe ouders
in uw
omgeving?

