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Interessante informatie:
* donderdag 17 mei
Schoolreis groep 3-7
Groep 0-1-2-8 hebben VRIJ!
* 21 & 22 mei
Pinkstervakantie (extra dag)

Met plezier naar de middelbare school
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een
spannend moment! Misschien word je wel eens gepest of vind je het moeilijk om
vriendjes te maken. Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te
gaan. Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer je opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het maken van contact. De cursus Plezier op School duurt twee
dagen en is in de laatste week van de zomervakantie (20 t/m 24 augustus 2018).
Rond de herfstvakantie in week 41 of 42 kom je met de groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter
toen ze naar de middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de
krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus
wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er gewoon een grapje van maken en
vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de cursus dat Rachelle
harder praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel
iets voor jou! En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz:
www.vivenz.nl/trainingen of bellen met 088-1237000

* donderdag 24 mei
Excursie Molens groep 6/7
Ouderraadsvergadering
* 28 mei—1 juni
Techniekweek
* donderdag 7 juni
Sportdag gr. 3 t/m 8
Groep 3-4 middag VRIJ
Groep 0-1-2 gewoon SCHOOL

Opbrengst Goede doelen
12 maart
€ 24,55
19 maart
€ 23,60
26 maart
€ 58,50
9 april
€ 43,75
16 april
€ 79,70
23 april
€ 30,60

SCHOOLVOETBAL 2018
Het schoolvoetbaltoernooi van VVAC werd dit jaar
begin april al gespeeld. Onze trainers Frank Meerkerk, Johan Gijsen en Gerard Kortleve hadden de
jongens en de meisjes voorbereid op dit toernooi
en daarvoor bedanken we ze hartelijk.
Het topresultaat werd behaald door het 1e meisjesteam. Zij wonnen hun groep en mochten in de
kantine de eerste prijs ophalen en vieren! Het tweede meisjesteam
had het lastig en werd vijfde in de groep.
De jongens wisten de meisjes niet te overtreffen. Ze eindigden onderaan in hun groep, maar wisten de wedstrijd om de 9e prijs nog
te winnen. Volgend jaar komen er weer nieuwe kansen.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n

NIEUWS
VAN DE MR
Beste ouders,
Tijdens de spreekavonden op 12 en 15
februari 2018 hebben
vrijwel alle ouders een
enquête ingevuld over
het handhaven of afschaffen van de wintertijd. De resultaten
hiervan zijn in de MRvergadering van 9 april
besproken.
Hierna zijn de resultaten volgens de reglementen voorgelegd
aan het bestuur van
Karakter, de Vereniging voor Scholen met
de Bijbel Alblasserwaard.
Voor de meivakantie
hebben wij een reactie
terug ontvangen, welke we in de volgende
MR-vergadering op 12
juni met elkaar willen
bespreken. Na deze
vergadering zullen we
de resultaten en het
besluit bekendmaken.
De MR

Wintertijd
Sportdag
Op donderdag 7 juni wordt de jaarlijkse sportdag gehouden op
de velden van VVAC. Deze dag is bestemd voor de groepen 3 t/m 8.
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
Het dragen van sportkleding is handig, maar niet verplicht.
De groepen 5 t/m 8 fietsen om ca. 9.10 uur naar De Put.
De groepen 3 & 4 gaan om ca. 9.15 met auto’s naar De Put.
De sportactiviteiten beginnen daar om 9.30 uur.
De leerlingen van de groepen 3 & 4 mogen die morgen geen tas
meenemen en gaan om ca. 11.30 uur weer terug naar school, terwijl de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gezamenlijk eten op De
Put. Hiervoor is dus een lunchpakketje nodig! ’s Middags zijn de
slagbalwedstrijden voor de groepen 5-8. Om ca. 14.30 uur gaan de
kinderen van gr. 6-8 zelfstandig naar huis. De kinderen van groep 5
fietsen terug naar school onder begeleiding.
De kleuters hebben deze donderdag gewoon school.
De groepen 3 & 4 hebben deze donderdagmiddag VRIJ!

Schoolreis
Op D.V. donderdag 17 mei a.s. gaan
we met de kinderen van de groepen
3 t/m 7 op schoolreis. Het reisdoel van
dit jaar is familiepark Duinrell in Wassenaar.
We hopen daar met elkaar een gezellige
(hopelijk) zonnige dag te hebben.
We willen deze dag om kwart voor 9 vertrekken. De kinderen komen op de normale tijd naar school. Het is de bedoeling dat we die
dag om ongeveer 17.00 uur weer in Ottoland terug zijn.
Wilt u uw kind(eren) max. € 5,00 zakgeld meegeven?
Brood en drinken nemen de kinderen zelf mee.
De kinderen van de groepen 0+1+2+8 hebben die dag VRIJ!

NIEUWSFLITSEN
Verkeersexamen gr.7
Alle leerlingen
geslaagd!
__________________

Al onze leerlingen zijn
geslaagd voor het landelijke verkeersexamen. Dat betekent dat
iedereen minimaal 16
van de 25 vragen goed
wist te beantwoorden.

Ook het praktische deel
in Bleskensgraaf werd
door alle kinderen goed
gereden.
Gefeliciteerd!

Eindtoets
Basisonderwijs
___________________
Binnenkort ontvangen de
leerlingen van groep 8 de
papieren uitslag van de
Eindtoets.
Op basis van de informatie die wij inmiddels hebben ingezien kunnen we
de conclusie trekken dat
groep 8 het uitstekend
gedaan heeft!

