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Nieuwsbrief
IN DIT NUMMER:
Musical groep 8
Juf Esther 12,5 jaar EH
Personeelsnieuws

Trakteren groep 8
Slotdag
Zomervakantie
Continurooster

Interessante informatie:
* maandag 2 juli
Spreekavond
* dinsdag 3 juli
Doorstroommiddag
Groep 8 middag VRIJ!
Schoonmaakavond

Musical groep 8
Op dinsdag 10 juli a.s. neemt groep 8 afscheid van de school. Tijdens de afscheidsmusical in het Dorpshuis in Ottoland wordt de
musical BENDE OP DE CAMPING! opgevoerd.
Na maanden van instuderen en repeteren is het zo ver. Ouders,
grootouders, familieleden en belangstellenden krijgen door de leerlingen een spetterende musical voorgeschoteld.
Uitvoering 1 om 13.30 uur
Bestemd voor alle leerlingen en belangstellenden.

De school is ‘s middags gesloten.

Kleuters mogen van 13.15-13.30 uur bij het Dorpshuis worden
gebracht. Om ongeveer 14.45 uur kunt u uw kind daar weer
ophalen.

De kinderen van de groepen 3-7 worden op tijd verwacht en
mogen na afloop zelfstandig naar huis. U kunt uw kind natuurlijk ook brengen en ophalen.

De overblijvers van groep 3-7 fietsen onder begeleiding naar
het Dorpshuis. De overblijvende kleuters worden met de auto
gebracht.
Uitvoering 2 om 19.00 uur
Bestemd voor familie en vrienden van de leerlingen van groep 8.
Om 18.40 uur gaan de deuren open en kunnen de belangstellenden
plaats nemen in de zaal.

* maandag 9 juli
Afscheidsdag en -avond groep 8
* dinsdag 10 juli
13.30 uur Musical
19.00 uur Musical
* donderdag 12 juli
Slotfeest
12.00 uur Kleuters vakantie!
14.00 uur Zomervakantie

Opbrengst Goede doelen
18 juni
25 juni
02 juli

€ 42,20
€ 32,47
€ 34,05

Juf Esther 12,5 jaar op de EH
Dit voorjaar was juf Esther Witzier 12,5 jaar
verbonden aan de Eben-Haëzerschool. Juf
Esther begon op deze school als invalster en
kreeg in 2005 een benoeming in groep 6/7,
dezelfde groep waar ze nu ook les geeft. Tussendoor heeft ze ook nog enkele jaren les gegeven in groep 2 en in de toekomst is het bedoeling dat ze ook weer naar de kleuters terug
keert. We danken juf Esther voor haar enthousiaste inzet voor onze school en onze leerlingen en hopen nog lang te kunnen profiteren
van haar kwaliteiten.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Continurooster
Vorig schooljaar is
onder ouders geïnformeerd hoe er gedacht
wordt over de invoering van een continurooster.
De medezeggenschapsraad heeft vooralsnog de conclusie
getrokken dat zo’n
rooster op dit moment
niet actueel is en dat
invoering dus ook niet
aan de orde is.

Wintertijd
Personeelsnieuws
Allereerst iets over de gezondheidssituatie van juf Betty. Het gaat
naar omstandigheden goed met haar, maar een terugkeer in haar
functie als juf is niet meer mogelijk. Momenteel buigt het UWV zich
over haar dossier om te bepalen of zij in aanmerking komt voor een
WIA-uitkering. Daarmee komt een definitief afscheid van juf Betty
in zicht.
Van juf Miranda is bekend dat ze ziek is en zij zal op korte termijn
niet terugkeren in de kleutergroep, dus ook niet bij de start van het
nieuwe schooljaar. Vooralsnog kunnen we melden dat het herstel
nog de nodige tijd zal gaan kosten. We wensen haar van harte beterschap!
Sinds 28 mei staat juf Annieke op maandag en vrijdag voor groep
1/2 en zij zal ook het komend schooljaar samen met juf Angelique
Vink verantwoordelijk zijn voor de kleutergroep.

Werkdagen
groep 1/2
De verdeling van
werkdagen in groep
1/2 is inmiddels ook
bekend:
Juf Annieke is er op
maandag en dinsdag.
Juf Angelique werkt op
de andere dagen.

NIEUWSFLITSEN
Trakteren groep 8
__________________

Op woensdag 11 juli
komen de afscheidnemende leerlingen van
groep 8 nog één keer
naar school. Ze gaan
alle groepen langs om
te trakteren.
Het is handig om dan
iets mee te nemen om
het snoep in te doen.

Slotdag
_____________________
Donderdag 12 juli is voor
onze leerlingen de laatste
schooldag.
De kinderen gaan zich die
morgen vermaken met
een speciaal programma.
In de groepen 3 t/m 7 zal
een high tea worden gehouden. De kleuters sluiten af met pannenkoeken
en gaan om 12.00 uur uit.

Zomervakantie
___________________
De zomervakantie begint
op vrijdag 13 juli a.s. en
duurt t/m 26 augustus.
Op maandag 27 augustus
verwelkomen we alle kinderen weer graag op onze
school om samen een
nieuw schooljaar te starten.

