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Op dinsdag 16 juli a.s. neemt groep 8 afscheid van
de school. Tijdens de afscheidsmusical in het
Dorpshuis in Ottoland wordt de musical DE BEER
IS LOS! 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.

Vacature groep 1/2

Slotweek
15 juli Afscheidsdag gr.8
16 juli M usical gr.8
17 juli Trakteren gr.8
18 juli Slotfeest

Zoals bekend waren we op zoek naar een juf voor groep 1/2 voor na
de zomervakantie. Gelukkig kunnen we u melden dat we hiervoor
een juf gevonden hebben. Juf Madeleen van Dobben uit Berkenwoude komt naar Ottoland om twee dagen per week deze groep
onder haar hoede te nemen. Daarmee houden we echter nog de
vrijdagmorgen over. Die morgen gaat juf Eveline verzorgen. We
beseffen dat we hiermee onze eigen regel “niet meer dan 2 mensen
voor een groep” overtreden, maar ook bij ons doet zich het lerarentekort voelen. Gekozen is voor de meest haalbare oplossing.

Opbrengst Goede doelen

Het dagrooster voor groep 1/2 wordt dus na de vakantie:
maandag
- juf Annieke
dinsdag
- juf Annieke
woensdag
- juf Madeleen
donderdag - juf Madeleen
vrijdag
- juf Eveline

3 juni

€

32,05

17 juni

€

25,05

24 juni

€

17,50

JAARTOTAAL

€ 1170,03

Pa g in a 2

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

Gesprekken
op verzoek
Op maandag 8 juli staan
de laatste oudergesprekken van dit schooljaar
gepland.
Als u hiervan gebruik wilt
maken, laat dat dan weten aan de juf/meester
van uw kind. Dan wordt
er een afspraak met u
ingepland.

Waar gaan ze naar toe?
Daan van den Berg
Nina van den Berg
Monique den Besten
Leonhard Geurtsen
Sophie de Groot
Nienke van Heusden
Amy de Jong
Stella Kollenstaart
Thirza Lekkerkerker
Amy van Leussen
Mallouka van Schaik
Twan Stigter
Jochem Vink

-

Wellantcollege Ottoland
Calvijn Hardinxveld-Giessendam
Willem de Zwijger Schoonhoven
Gilde Gorinchem
Gymnasium Camphusianum Gorinchem
Willem de Zwijger Schoonhoven
Calvijn Hardinxveld-Giessendam
Calvijn Hardinxveld-Giessendam
Willem de Zwijger Schoonhoven
Calvijn Hardinxveld-Giessendam
CS De Hoven Gorinchem
Schoonhovens College Schoonhoven
Willem de Zwijger Schoonhoven

We wensen ze alle 13 veel succes op de nieuwe school!

Leerlingenraad

Nieuwe leden
Raad van Toezicht
Karakter
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
Karakter op woensdag 26
juni trad Gert Jan van de
Streek af als lid van de
RvT. Gert Jan heeft een
grote bijdrage geleverd
bij de totstandkoming
van Karakter en daar
danken wij hem hartelijk
voor!
Zijn plaats is ingenomen
door Marieke Meerkerk
uit Ottoland. Haar wensen we heel veel succes
in haar nieuwe functie.
Dat gaat met haar deskundigheid vast goed
komen.
Op voordracht van de
GMR is Elsbeth Voets
toegevoegd als extra lid
van de RvT. Ook Elsbeth
heeft een onderwijsachtergrond.

Dit schooljaar zijn we gestart met een leerlingenraad. Vijf leerlingen
(Leonhard-Sophie-Esra-Maud-Fanny) uit de groepen 7 en 8 hebben
5x vergaderd met meester van Meerkerk en daarbij kwamen allerlei
onderwerpen aan de orde:

Voorlezen bij de kleuters door groep 8.

Een moestuin realiseren.

Elke groep een eigen bal, waar je zelf verantwoordelijk voor
bent.
Natuurlijk komen er ook wel onderwerpen ter sprake die niet haalbaar of verstandig zijn. Daar praten we dan met elkaar over.
Doel van de leerlingenraad is om beter te kunnen luisteren naar wat
er onder de leerlingen leeft en in gesprek gaan over zaken die kinderen belangrijk vinden op school. Daarnaast is het in het kader
van burgerschap een goede oefenschool.

NIEUWSFLITSEN
Trakteren groep 8

Slotdag

Zomervakantie

Op woensdag 17 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 geven om het
snoep in te doen.

Donderdag 18 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.

Op vrijdag 19 juli is er
geen school meer. Dan is
de zomervakantie begonnen. Deze vakantie duurt
6 weken en op maandag
2 september hopen we alle leerlingen weer gezond
en wel terug te zien.
We wensen u allemaal een
hele fijne vakantieperiode!

