Eben – Haëzerschool
B 115 Ottoland

9 maart 2018

NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Techniekroute gr.8
Cursus Beeldhouwen
Lessen Wonderlijk Gemaakt
Bericht familie Bosch
Biddagviering
Rekendag
Paasviering
Inschrijving leerlingen
3x Oma

Interessante informatie:
* woensdag 14 maart
Biddagviering
* donderdag 15maart
School op SEEF
* maandag 19 maart
Ouderraadsvergadering
* woensdag 21 maart
Techniekroute gr.8
* woensdag 28 maart
Rekendag
* donderdag 29 maart
Paasviering met ouderen

Opbrengst Goede doelen
5 februari
€ 29,72
12 februari
€ 52,90
5 maart
€ 41,77

Techniekroute groep 8
Binnenkort is het zover: de eerste Techniekroute op bedrijventerrein Melkweg! Elf prachtige bedrijven op bedrijventerrein Melkweg
openen hun deuren voor de 140 groep 8 leerlingen van de
‘voormalig Graafstroomse’ basisscholen. Jullie komen vast regelmatig langs een bedrijventerrein, maar wat gebeurt er nu allemaal bij
die bedrijven? Wat doen de mensen daar? Welke opleiding heb je
daarvoor nodig? En welke machines en gereedschappen worden er
gebruikt? Tien bedrijven en de brandweer geven de leerlingen van
groep 8 een kijkje in de keuken van hun bedrijf. Elk groepje zal 2
bedrijven bezoeken, elk bezoek duurt een uur. De kinderen krijgen
te horen en te zien wat er in het bedrijf gebeurt, maar gaan vooral
ook aan de slag om zelf iets te maken. Doel van de Techniekroute
is kinderen kennis laten maken met techniek om ze zo enthousiast
te maken voor een technisch beroep. Daarnaast willen we de bekendheid van & met lokale bedrijven vergroten.
Deelnemende scholen: OBS de Stapsteen, Groen van Prinstererschool Oud Alblas, CBS de Bron Molenaarsgraaf, CBS de Fakkel,
CBS de Zaaier, Eben-Haezerschool Ottoland, School met de Bijbel
Bleskensgraaf
Programma:
± 8.45 uur inloop van de leerlingen bij de Brandweerkazerne (Van
Beukelaarweg 8, Bleskensgraaf)
9.00 uur startschot Techniekroute. Wethouders Piet Vat & Paul
Verschoor doen openingswoord, vragen aan aantal leerlingen wat
ze al weten/verwachten etc. en geven startsein aan techniekroute.
De kinderen vertrekken (om de beurt met 2 groepjes tegelijk) op
de fiets naar de eerste locatie.
9.30 – 10.30 uur bezoek eerste bedrijf
10.45 – 11.45 uur bezoek tweede bedrijf
Daarna is de Techniekroute afgelopen en kunnen de leerlingen terug naar school of naar huis.
Datum: woensdag 21 maart.

CURSUS BEELDHOUWEN
MOLENWAARD ACTIEF
In het kader van naschoolse activiteiten heeft beeldhouwer Piet Versteeg uit Hank een mooi concept ontwikkeld. Met zijn mobiele atelier
reist hij door de waard en wil daarmee zoveel mogelijk leerlingen laten kennismaken met deze zeer ontspannende hobby.
Hakken met de beitel, vijlen, schuren en waxen. Na afloop van de
vijfde workshop is er een echte expositie in de school en kunnen de
ouders, overige familie en andere leerlingen de kunstwerken aanschouwen!
Wie: groep 6 t/m 8
Waar: Eben Haëzer Ottoland
Wanneer: maandag 19 maart t/m maandag 16 april
Docent: Piet Versteeg
Opmerking: Schrijf je vast in want vol = vol!
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n

Inschrijving
nieuwe leerlingen
Bij de jaarlijkse inschrijving van leerlingen zijn 4 nieuwe
leerlingen aangemeld.
We zijn blij met het
vertrouwen dat deze
ouders in onze school
hebben.
Maar het lage aantal
geeft ook duidelijk
weer dat de krimp op
onze school stevig toeslaat. Ons leerlingenaantal zal de komende
jaren fors dalen.
Vanaf het schooljaar
2019-2020 zullen we
dan ook met 4 combinatiegroepen gaan
werken.

Wintertijd Gemaakt
Lessen Wonderlijk
Na de voorjaarsvakantie starten de lessen voor seksuele vorming
Wonderlijk Gemaakt. Een onderwerp dat op onze christelijke school
belangrijk is. “Hoe gaan we respectvol om met verschillen tussen
jongens en meisjes?”, “Wat krijgen jonge kinderen te zien via
allerlei media?”, “Welk taalgebruik vinden we tegenwoordig
normaal?”
Het zijn onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen. Dit
schooljaar worden de lessen van de groepen 1-3-5-6-7 gegeven.
Met behulp van de ouderbrochure
kunt u uw kind(eren) thuis
begeleiden. Als u nog geen
ouderbrochure hebt,
kunt u die bij de leerkracht(en)
opvragen.

Bericht van familie Bosch
Allemaal ontzettend bedankt voor het geven van een ‘welkom’ en
‘thuis’ gevoel aan ons en onze kinderen. Het afscheid vandaag was
niet gemakkelijk dus dat zegt genoeg ;-)
Hartverwarmend! We dragen jullie mee in ons hart als we, verfrist,
weer de overtocht maken naar Peru.
Ik stuur de link van een kort filmpje mee wat laat zien waar we
weer naar terug gaan:
https://www.youtube.com/watch?v=xLbpxCn0YBI
God’s zegen en een warme groet van ons allemaal,
Jordi en Ria
Timo, Joah en Hanna

3x Oma
Bij juf Barbera Tromp
is de familie in korte
tijd fors uitgebreid.
Binnen een bestek van
enkele maanden is de
juf de trotse oma (en
Henk de trotse opa!)
geworden van drie
kleinkinderen:
-Tobias (november)
-Micha (februari)
-Chloé (maart)
Van harte gefeliciteerd
en geniet er van!

NIEUWSFLITSEN
Biddagviering
__________________

Op woensdag 14 maart
is het weer biddag. Tijdens deze viering zal
ds. Jongkind het bijbelgedeelte voor zijn
rekening nemen.
Ouders en belangstellenden zijn welkom! Er
is geen kinderoppas.
Aanvang: ca.8.40 uur.

Rekendag
__________________

Op woensdag 28 maart
is de Rekendag.
De kinderen verkennen
de ruimte door kritisch
na te gaan wat er op
school allemaal te vinden is en welke ruimte
deze spullen innemen.
Meet– en meetkundige
activiteiten dus!

Paasviering
___________________
Op donderdag 29 maart is
de jaarlijkse paasviering.
Ouderen uit Ottoland en
Brandwijk worden hiervoor uitgenodigd. Dat betekent: géén ouders.
De ontvangst van de gasten is vanaf 10.15 uur.
De viering duurt van
10.45 uur—11.30 uur.

