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Interessante informatie:
woensdag 16 januari
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Wonderlijk Gemaakt
In de komende maanden gaan we weer beginnen
met het lesprogramma Wonderlijk Gemaakt. Daar
willen we u graag over informeren, zodat u uw
kind(eren) thuis kunt begeleiden bij deze lessen.
Hiervoor is op school een speciale informatiebrochure beschikbaar voor ouders. Deze kunt u opvragen bij de leerkracht van uw kind.
Wat willen we bereiken met seksuele vorming?
God heeft Zijn schepping en daarmee ook de mens in ontwikkeling
geschapen. De seksuele ontwikkeling is daar een onderdeel van.
Wat betreft seksualiteit willen we allereerst dat kinderen hun eigen
seksualiteit leren (her) kennen als scheppingsgave. Daarna ook dat
ze zelfstandig goede keuzes kunnen maken en met verwondering,
vertrouwen en weerbaarheid een plaats in de huidige maatschappij
innemen.
Naast zelfstandigheid willen we dat kinderen God leren kennen en
leren leven volgens Zijn leefregels in de huidige maatschappelijke
context. Dat ze zich Gods waarden en normen rondom seksualiteit,
huwelijk en gezin eigen maken.
We zien graag dat ze de gebrokenheid erkennen die er is rondom
seksualiteit en relaties.
Toch hopen we dat ze relaties van liefde en trouw met vrienden en
later eventueel met een levenspartner kunnen opbouwen.
(Deze tekst is overgenomen uit bovengenoemde brochure)

donderdag 24 januari
20.00u Medezeggenschapsraad
zaterdag 26 januari
Molenlandendamtoernooi
Multistee Goudriaan

Inschrijving leerlingen
Op maandagmiddag 4 februari is er voor ouders gelegenheid hun
kind in te schrijven als leerling van onze basisschool.
TIJDEN: 15.30—16.30 uur of op afspraak.

Opbrengst Goede doelen
07 jan
€ 28,87
Schooljaar

€ 516,99

Kinderen die vóór 1 oktober 2020
4 jaar hopen te worden,
kunnen worden opgegeven.
Informeert u ook nieuwe ouders in uw
omgeving?
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
Verlichting
rond de school
Op ons verzoek heeft
de gemeente lantaarnpalen neergezet rondom de school en de
parkeerplaats.
Dat verzoek is al een
poosje geleden bij de
gemeente ingediend,
maar nu dan toch gehonoreerd en daar zijn
we blij mee!
We hopen dat ze op
korte termijn ook gaan
branden ‘s avonds!
We willen de ouders
bedanken voor hun betrokkenheid en geduld
bij dit proces.
Interne
Vertrouwenspersoon
Sinds kort heeft onze
school ook een interne
vertrouwenspersoon.
Juf Eveline Wagenaar
neemt deze functie op
zich Leerlingen kunnen
bij haar altijd terecht
met problemen.

Voorleesontbijt
Op woensdagmorgen
23 januari is ons jaarlijks voorleesontbijt.
Kinderen mogen die
morgen hun pyjama
meenemen en aantrekken!
Het thema is dit jaar:
Eten en alle voorlezers
worden rondom dit
thema uitgenodigd.

Wintertijd
Molenwaard
Actief
In de maand januari wordt voor de leerlingen
van groep 5-8 de workshop Clownerie georganiseerd.
Deze workshop wordt op maandag gegeven en
duurt 4 weken, dus op 7-14-21-28 januari van
15.30-16.30 uur.
Opgeven via de website van Molenwaard Actief.
Deze workshop is heel populair op scholen, maar
wij hebben maar 4 deelnemers. Je kunt er dus
nog bij!
In de maanden februari en maart wordt voor de leerlingen van groep 1-2
de workshop Dans georganiseerd.
Deze workshop wordt op woensdag gegeven en duurt ook 4 weken, namelijk op 13+20 februari & 6+13 maart van 12.30-13.30 uur.
Alle kinderen die zin in dansen hebben of dat eens willen proberen zijn hartelijk welkom. Opgeven via de website van Molenwaard Actief.
Het maximale aantal deelnemers is 20, dus dat zal wel lukken.

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 organiseren.
Wij hopen dat dit gaat lukken!
De andere groepen hebben op 31-01-2019 gewoon school.

NIEUWSFLITSEN
Damtoernooi
__________________
Op zaterdag 26 januari
wordt in de Multistee in
Goudriaan het jaarlijkse
Molenlandendamtoernooi
gehouden.
Van onze school doet een
pupillenteam mee met
leerlingen uit groep 7/8.
We wensen ze veel
succes!

Schooltijden
_____________________
Vanaf maandag 28
januari w orden de
schooltijden weer een
kwartier terug gezet. Dan
wordt het weer wat vroeger licht en zitten de aangepaste tijden er weer op.
Schooltijden:
08.30—12.00 uur
13.15—15.15 uur

Actie Schoenmaatjes
___________________
De Actie Schoenmaatjes
heeft dit schooljaar 70
gevulde schoenendozen
opgeleverd!!
Daar zullen de kinderen
voor wie de dozen bestemd zijn erg blij mee
zijn.
Ieder hartelijk dank voor
de medewerking en Hetty
voor het wegbrengen.

