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NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Onderzoek Wintertijden
Nieuws uit de ouderraad

Uitslag onderzoek wintertijden—MR
In het voorjaar heeft de medezeggenschapsraad een ouderonderzoek gedaan naar de opvattingen over de door de school gehanteerde wintertijden.

Waar gaan ze naar toe?
ALV Karakter
Schoolkamp groep 8
Groep 7 tijdens kamp
Vertrek meester Daniël

Dit onderzoek gaf aan dat 58% van de ouders de wintertijden wil
afschaffen met als belangrijkste argumenten:

Het is lastig met werk.

Kinderen kunnen korter spelen.

De structuur is weg.
Echter, 42% van de ouders wil deze tijden handhaven met als veruit belangrijkste argument de veiligheid.

TSO zoekt….
Toetsweken
Studiedag—Spreekavond

Interessante informatie:
* 20-21-22 juni
Schoolkamp groep 8
* Week 25-29 juni
Techniekweek
* dinsdag 26 juni
2e Rapport
* woensdag 27 juni
Studiedag Team = VRIJ
ALV Karakter
* maandag 2 juli
Spreekavond
* dinsdag 3 juli
Doorstroommiddag

Opbrengst Goede doelen
14 mei
28 mei
4 juni
11 juni

€
€
€
€

34,70
30,40
28,90
28,55

In het verleden is eerder afschaffing van de wintertijd onderwerp
van gesprek geweest, waarbij het bestuur steeds heeft bepaald dat
hiervoor een 2/3 meerderheid noodzakelijk is. Dat bestuursbesluit
is nog steeds van kracht. De ruime meerderheid is er niet, waardoor de school niet anders kan besluiten dan de wintertijden te
handhaven.
Ook de leraren zijn bevraagd op dit onderwerp en zij gaven in
meerderheid (75%) aan vóór afschaffing te zijn. Maar ook als deze
opvattingen in het geheel worden meegenomen, is het draagvlak
voor verandering onvoldoende.
Vragen?

eh.medezeggenschapsraad@gmail.com
of neem contact op met één van de MR-leden.

NIEUWS

UIT DE
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Op donderdag 24 mei heeft de ouderraad voor het laatst dit schooljaar vergaderd. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van de vertrekkende leden van de raad: Paula Hooikaas,
Jacqueline van Houwelingen, Carin Koorevaar en Annelies Verheijen.
Zij ontvingen een presentje als dank voor hun inzet tijdens allerlei
activiteiten van en in de school. Er is in het team veel waardering
door de wijze waarop de ouderraad ondersteunend functioneert!
Ook mochten we op deze avond 4 nieuwe leden welkom heten:
Daniëlle Aantjes, Corine Houweling, Mariëlle
van Leussen en Arjette van de Streek.
We wensen hun veel voldoening bij hun nieuwe
taak.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
TSO zoekt…..
Voor de opvang van
onze leerlingen tussen
de middag zijn er
mensen nodig die zich
hiervoor willen inzetten. Dit mogen ouders
zijn, maar ook grootouders of niet-ouders.
Zoals het er nu naar
uit ziet, wordt het lastig om de TSO met
vrijwilligers te laten
draaien. Als het nodig
wordt betaalde krachten te zoeken, zal ook
het prijskaartje voor
de gebruikers veranderen. Zullen we proberen dit te voorkomen?
Toetsweken
De toetsweken zitten
er inmiddels op. Dat
betekent dat leerkrachten de balans
kunnen opmaken van
wat goed is gegaan en
waar nog aan gewerkt
moet worden.
Studiedag
Op woensdag 27 juni
heeft het team een
studiedag. Tijdens deze dag gaan we ons als
team buigen over de
resultaten van het afgelopen schooljaar.
Alle leerlingen
hebben die dag
VRIJ!!
Spreekavond
Op maandag 2 juli is
de laatste spreekavond
van dit schooljaar. U
wordt nog d.m.v. een
aparte brief hiervoor
uitgenodigd.

Wintertijd
Waar gaan
ze naar toe?
Aan het einde van dit schooljaar gaan de 18 leerlingen van groep 8
afscheid nemen van de basisschool. De basis zit er voor hen op en
ze gaan na de zomervakantie een nieuwe start maken op een school
voor voortgezet onderwijs.
Hieronder kunt u zien naar welke scholen ze gaan vertrekken:
Willem de Zwijger Schoonhoven Emily Aantjes, Elise Gijsen,
Alexander van Ginkel, Laura Kortleve, Jasmine de Ruijter, Nina
Voorsluijs.
Het Gilde Gorinchem Arwin Aanen, Jan-Peter Hooikaas, Joris
Meerkerk, River Ouweneel.
Wellantcollege Ottoland Iris Boers, Maarten Groeneveld, Lotte
Korevaar.
De Windroos Gorinchem Amanda van den Berg, Nienke Hoogendoorn, Julian Korevaar.
Fortes Lyceum Gorinchem Charlotte Teeuw.
Gomarusschool Gorinchem Marlies Vink.

ALV Karakter
Op woensdag 27 juni 2018 is de 2e algemene ledenvergadering
van Karakter, de vereniging van Scholen met de Bijbel in de Alblasserwaard. Deze vergadering wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van CBS De Zaaier, Dorpsstraat 32a te Wijngaarden
en begint om 19.45 uur.
De agenda laat de onderstaande punten zien:
1.Opening door Leon van der Vliet
2.Vaststelling notulen 2017
3.Mededelingen
4.Presentatie Jaarverslag door Corné Egas
5.Vaststelling Jaarrekening 2017
6.Voordracht lid Raad van Toezicht: Jaco Kuiper uit Wijngaarden
7.Pauze
8.Spreker dr. A.J. Kunz
9.Sluiting

NIEUWSFLITSEN
Schoolkamp groep 8
__________________

Het jaarlijkse schoolkamp voor groep 8 is
op 20-21-22 juni a.s.
De kinderen verblijven
3 dagen op een prachtig onderkomen in het
Zeeuwse Oostkapelle.

Groep 7 tijdens kamp
_____________________
Tijdens het schoolkamp
van groep 8 zullen de
leerlingen van groep 7
van meester Bastiaan
over de andere groepen
worden verdeeld.
De kinderen krijgen van
hun eigen meester een
takenpakket mee en zullen soms meedoen in hun
“logeergroep”.

Vertrek meester Daniël
___________________
Meester Daniel de Bruijn
gaat halverwege juni zijn
lio-stage in groep 7-8 afronden. Het is voor hem
erg leerzaam geweest.
We wensen hem alle
goeds toe en wensen hem
veel succes met zijn nieuwe baan en zijn nieuwe
groep volgend schooljaar.
Bedankt!

