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Kerstvieringen
Op woensdagavond 19 december worden de ouders en de opa’s
en oma’s van de leerlingen van groep 1/2 van harte uitgenodigd
om het kerstfeest met hun (klein)kind(eren) mee te vieren.
Deze avond begint om 19.00 uur. School open: 18.40 uur.
Teksten worden meegegeven naar huis, zodat er thuis ook
geoefend kan worden Dit kerstfeest is niet bedoeld voor
broertjes en/of zusjes uit andere groepen.
Op vrijdagmorgen 21 december vieren we het kerstfeest met de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Ouders zijn hierbij hartelijk
welkom!
Deze viering begint om 10.45 uur in de hal van de school.

Kerstvakantie
Sinterklaasfeest
Controle Fietsverlichting

Interessante informatie:
woensdag 5 december
Sinterklaasfeest
10-14 december
Techniekweek
woensdag 19 december
Kerstviering groep 1/2
Aanvang: 19.00 uur
vrijdag 21 december
Kerstviering groep 3-8
Aanvang: 10.45 uur
Middag VRIJ
24 dec—04 jan
Kerstvakantie

Wintertijd : 8.45 & 13.30 uur

Opbrengst Goede doelen
05 nov
€ 31,40
12 nov
€ 27,70
19 nov
€ 29,65
26 nov
€ 27,80
Schooljaar

€ 407,47

In de maanden december en januari schuiven alle
schooltijden een kwartier op. We noemen dit de wintertijd. Dit doen we met het oog op de vele kinderen
die op de fiets naar school komen en dus in de donkere maanden wat later van huis kunnen gaan. We
denken hiermee te handelen in het belang van de
veiligheid van uw kinderen en onze leerlingen.
Ouders die door het verschuiven van de schooltijden
in de problemen komen, kunnen hierover contact opnemen met juf
Angelique of juf Annieke. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden
over het eventueel eerder brengen van kinderen. In de wintertijd
begint de school om 8.45 uur en 13.30 uur en gaat ook 15 minuten
later uit.
De wintertijd duurt 6 schoolweken:
van 3 december 2018 t/m 25 januari 2019.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Sinterklaasfeest
Dit schooljaar vieren
we het sinterklaasfeest
weer gewoon op 5 december. Dat is dit keer
een woensdagmorgen.
De aankomst van de
sint is ‘s morgens tussen 8.45 en 9.00 uur.
Ouders zijn hartelijk
welkom bij de ontvangst bij de school.
De kinderen van de
groepen 1/2 en 3/4
krijgen een cadeautje.
De kinderen van de
groepen 4/5, 6/7 en
7/8 kopen voor elkaar
een cadeautje en maken daarbij een gedicht en een surprise.
Het afgesproken
bedrag is € 4,00.

Controle
Fietsverlichting
Op woensdagmorgen
19 december w ordt
van alle fietsen de verlichting gecontroleerd
door onze plaatselijke
expert Kees IJzerman.
Alle kinderen moeten
die morgen (indien
mogelijk) op de fiets
naar school komen.

Nieuw lidWintertijd
Raad van Toezicht
Sinds de start van de nieuwe scholengroep Karakter
bestaat de Raad van Toezicht uit 5 personen.
Elk bestuur heeft een lid voor deze raad geleverd.
Namens de Eben-Haëzerschool zit Gert Jan van de
Streek in de RvT.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur
en dat wordt gevormd door één persoon, Corné
Egas uit Bleskensgraaf.
Afgelopen week heeft u een advertentie ontvangen waarin een extra
lid voor de Raad van Toezicht wordt gezocht. Dit 6e lid zal op voordracht van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
in de RvT plaatsnemen.
Heeft u belangstelling voor deze functie?
Voldoet u aan het gevraagde competentieprofiel?
Weet u iemand in de buurt die wellicht geschikt is?
Uiterlijk 14 december 2018 moeten brieven binnen zijn.

Extra studiedag groep 1/2
Extra studiedag
De juffen van groep 1/2 van de EbenHaëzerschool en CBS De Fakkel uit
Goudriaan gaan zich samen met de
intern begeleiders en de directeur
verdiepen in het leerlingvolgsysteem
Parnassys voor kleuters.
Daarvoor is een extra studiedag gepland
op donderdag 31 januari 2019.
Wij melden u dit zo vroeg mogelijk,
omdat we begrijpen dat veel ouders
opvang voor hun kind(eren) moeten
gaan organiseren.
Wij hopen dat dit gaat lukken!
De andere groepen hebben op 31-01-2019 gewoon school.

NIEUWSFLITSEN
Gevonden voorwerpen
__________________
In de hal van de school
staat weer een rode bak
met daarin gevonden
voorwerpen.
We hopen natuurlijk wel
dat deze bak zo leeg mogelijk blijft.
Gevonden voorwerpen die
niet tijdig worden
afgehaald gaan naar een
goed doel.

Nieuwsflits 2
_____________________
Rond 14 december verschijnt op onze website
de tweede Nieuwsflits van
dit schooljaar.
Deze nieuwsflitsen geven
een beeld van wat er in
de groepen zoal gepasseerd is de afgelopen periode.
Groep 1/2 verzorgt elke 2
weken een nieuwsbericht.

Kerstvakantie
___________________
Op vrijdag 21 december
begint de kerstvakantie.
Vrijdagmiddag is al een
vrije middag voor de bovenbouw en daarna is er
twee weken geen school.
Op maandag 7 januari
2019 hopen we het onderwijs op school weer te
hervatten.

