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Personele bezetting 2019-2020
Wij willen u graag tijdig informeren over de personele bezetting
voor volgend schooljaar voor zover die op dit moment bekend is.

1.De kleutergroep 1/2 start met juf Annieke op maandag en dinsdag en een nog onbekende juf die het zwangerschaps– en ouderschapsverlof van juf Esther Witzier waarneemt. Medio februari/
maart 2020 keert juf Esther terug en zal zij op maandag en dinsdag
in de groep zijn en zal juf Annieke de andere dagen voor haar rekening nemen.
2.Groep 3/4 heeft juf Dinella op maandag, dinsdag en soms op
woensdag. De meeste woensdagen en de donderdag en vrijdag is
juf Germa in de groep.

Studiedag
ALV Karakter

3.Groep 5/6 wordt geleid door juf Herma & juf Elise.
Vanaf september: juf Herma (ma-di-wo), juf Elise (do-vr)
Vanaf maart: juf Elise (ma-di), juf Herma (wo-do-vr)

Verlof juf Esther

4.Groep 7/8 meester Bastiaan m.m.v. juf Herma vanaf september
op vrijdag en vanaf maart op maandag voor groep 8. Juf Barbera is
elke donderdag in groep 7.
Meester Erwin als onderwijsassistent op dagen dat de groep niet
gesplitst is.

Schoolkamp

Interessante informatie
week 3-7 juni Techniekw eek

Daarnaast is er nog de ondersteuning van juf Annelies (4 dagdelen)
en juf Jantine (stage OA) in groep 3/4.

dinsdag 4 juni
Game On groep 7 & 8
donderdag 6 juni
Schoolreis groep 1-2

Schoolvoetbal 2019

10-11-12 juni
Pinkstervakantie
maandag 17 juni
20.00u Medezeggenschapsraad
26-27-28 juni Schoolkamp
gr.8
woensdag 26 juni
ALV Karakter

Opbrengst Goede doelen

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van VVAC
is weer voorbij en helaas hebben we dit jaar
geen kampioenen te melden.
Het 1e meisjesteam kwam het hoogst. Dit
team eindigde op een fraaie 3e plaats. Het 2e
meisjesteam had het wat moeilijker en bereikte de 8e plaats.
De jongens speelden een lastig toernooi. Ze wonnen op het laatst
toch nog 2x, maar meer dan de 7e plaats zat er dit jaar niet in.

6 mei

€ 32,85

13 mei

€ 30,20

20 mei

€ 37,85

27 mei

€ 31,70

De trainers Johan Gijsen en Wim Verheijen willen we heel erg bedanken voor de begeleiding en de ouders die de voetbalkleding
hebben gewassen bedanken we ook!

JAARTOTAAL

€ 1095,43

Dank voor alle inzet!

Pa g in a 2

Deze nieuwsbrief is ook
te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Verlof
juf Esther Witzier
Eind mei is juf Esther
met zwangerschapsverlof gegaan. We
wensen haar alle
goeds toe en wachten
op mooie berichten.

Juf Germa 25 jaar in onderwijs
Binnenkort hoopt juf Germa van Dijk
haar 25-jarig onderwijs-jubileum te
vieren. De juf is in april 2012 op de
Eben-Haëzerschool begonnen als
vervangster voor juf Eveline, die met
zwangerschapsverlof ging. Na het
vertrek van juf Truus Swarts heeft ze
een vaste plaats ingenomen in groep
3/4 en daar zit ze
nog!
In 1993 is juf Germa
begonnen als groepsleerkracht op De Schakel in
Nieuw-Lekkerland. Daarna heeft ze een periode in
een ander deel van het land gewoond en was daar
verbonden aan een basisschool in Oudleusden. Na
een verhuizing naar Sliedrecht is ze bij onze school
in beeld gekomen en gebleven.

We feliciteren de juf hartelijk met dit bijzondere jubileum en wensen haar nog heel veel goede jaren in het onderwijs en natuurlijk
Deze vacature hebben
we tot de zomervakan- ook op onze school toe.
tie intern op kunnen
lossen. Juf Elise zal de
vrijdag extra in groep
6/7 zijn en op donderdag neemt juf Germa
deze groep onder haar
hoede. We zijn blij dat
dit zo opgelost kon
worden.

Schoolkamp
Oostkapelle

Op 26-27-28 juni gaat
groep 8 op schoolkamp. De groep is niet
zo groot en dus kunnen we volstaan met 3
vaste begeleiders. Dat
zijn meester Bastiaan
en meester Erwin en
zij worden aangevuld
door Truus Westerlaken, die met name de
catering op zich
neemt.
We wensen de groep
achters een gezellig
kamp!

Gymlessen
Volgend schooljaar worden de gymlessen op dinsdag volledig verzorgd door een bevoegde leraar van Molenwaard Actief. Daarmee
bereiken een tweeledig doel. De leerkrachten die de gymlessen nu
verzorgen, krijgen door deze maatregel werkdrukverlichting en het
is een kwaliteitsimpuls omdat de lessen voortaan verzorgd worden
door een vakleerkracht.
Dit is een wijziging met de huidige praktijk, omdat de ondersteuning van Molenwaard Actief in het huidige schooljaar wordt verzorgd door een sportcoach die niet bevoegd is om een groep alleen
les te geven.

NIEUWSFLITSEN
Schoolreis gr.1-2

Studiedag

ALV Karakter

Op donderdag 6 juni gaan
de kleuters op schoolreis
naar de speeltuin in
Nieuw-Lekkerland.
De brief hiervoor hebben
alle ouders ontvangen.
We hopen een gezellige
en zonnige dag.
Veel plezier!

Maandag 1 juli is de
laatste studiedag van dit
schooljaar.
Het team gaat op die dag
aan de slag met alle resultaten van de afgelopen
periode en er is op die
dag ook ruimte om de
dossiers van de leerlingen
over te dragen.
De leerlingen hebben die
dag allemaal VRIJ!

Op woensdag 26 juni
wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Karakter
gehouden.
Deze vergadering is op
De Schakel in NieuwLekkerland en begint om
20.00 uur.
Alle leden van de vereniging zijn hartelijk welkom!

