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Een nieuw schooljaar
Een nieuw schooljaar
Maandag 2 september is het nieuwe schooljaar weer
begonnen en we zijn dankbaar dat alle kinderen gezond en wel een nieuwe start konden maken. Na zes
weken vakantie is het voor de kinderen best spannend
om voor het eerst of opnieuw naar school te gaan. Hoe
zal het gaan in mijn nieuwe groep? Hoe is mijn nieuwe
meester of juf? We hopen dat alle kinderen een heel
goed jaar tegemoet gaan en het goed naar hun zin zullen hebben.
De leerkrachten doen in elk geval hun uiterste best om er een fijn
en leerzaam schooljaar van te maken.
Welkom en tot ziens!
In deze eerste nieuwsbrief heten we een aantal nieuwe leerlingen
hartelijk welkom op school. Matthias Bezemer komt uit Ammerstol
en zit in groep 7. In groep 1 gaat Jurre Houweling voor het eerst
naar school. We wensen jullie veel plezier op school!
Eind vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van Dylan de
Ruijter. Hij gaat vanaf dit schooljaar naar De Akker in Sliedrecht.
De familie de Ruijter gaat ook verhuizen naar Sliedrecht en we
wensen hun alle goeds daar.
Nieuw meubilair
De groepen 3 t/m 7 beschikken dit schooljaar over nieuw meubilair.
Door de gefaseerde invoering moet groep 8 het dit jaar nog met
het oude meubilair doen. Maar aan dat meubilair zijn in het verleden geweldige prestaties geleverd, dus dat zal geen probleem zijn.

week 16-20 september
Techniekweek

PERSONEELSNIEUWS

week 23-27 september
Week tegen Pesten
dinsdag 24 september
SOS Verkeer
donderdag 26 september
Ouderraadsvergadering 20.00u
maandag 30 september
Schoonmaakavond 1 19.00 uur
(informatie volgt per mail)

In de zomervakantie kregen we bericht dat juf Madeleen in het ziekenhuis is beland met een hersenvliesontsteking. Zij is ook geopereerd om de oorzaak te achterhalen en dat is goed verlopen, maar
zij staat nu voor een wekenlang behandeltraject en daarna een periode van herstel. Zij zal haar taken in groep 1/2 niet op kunnen
pakken.
Voor deze veranderde situatie in groep 1/2 is er m.m.v. enkele collega’s een noodscenario bedacht:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

juf
juf
juf
juf
juf

Annieke
Annieke
Barbera
Eveline
Eveline
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
DOCUMENTEN
Op onze website vindt
u een compleet nieuwe
schoolgids en het
nieuwe schoolplan
2019-2023.
Deze documenten zijn
te downloaden of in te
zien indien u dat
wenst.
Een informatiegids en
een jaarkalender geven we aan de leerlingen mee. Voor elk
gezin is er 1 exemplaar beschikbaar.
Beide documenten
staan vol praktische
informatie, een jaarrooster en alle verjaardagen. Bewaar deze
documenten dus goed
en geef de kalender
een prominent plekje
in uw huis.
Mocht u ondanks al
deze documenten toch
nog informatie missen,
dan kunt u altijd contact opnemen met de
directie of een leerkracht.

Startgesprekken & Inloopmiddag
Ook dit jaar willen we vroeg in het schooljaar met u als ouders in
gesprek over uw kind(eren). We noemen dit de startgesprekken of
de oudervertelgesprekken. De bedoeling is dat ouder(s) kunnen
aangeven bij de leerkrachten: Hoe is het karakter van mijn kind?
Wat voor een juf of meester heeft het nodig? Wat voor klasgenoten
heeft het nodig? Wat is voor mijn kind belangrijk? Daarna is er gelegenheid om afspraken te maken over wat goed is voor het kind en
de verdere voortgang. Ook is het fijn om vroegtijdig kennis te maken.
Deze startgesprekken staan gepland op maandag 9 september.
Als uw kind bij dezelfde leerkrachten is gebleven is zo’n startgesprek wat ons betreft overbodig, omdat in de jaren hiervoor al het
nodige is opgebouwd.
Een rooster zal in de 1e schoolweek worden verspreid. Komt u er
niet op voor en u wilt toch komen, neem dan contact op met de
leerkrachten.
Graag willen we u hartelijk uitnodigen om te kijken wat er in de
groepen gebeurt. Op donderdagmiddag 12 september is er een
inloopmiddag na schooltijd. Ouders en kinderen zijn w elkom!

Week tegen Pesten
In september besteden we weer aandacht aan de landelijke anti-pestweek. In alle groepen zal extra tijd worden
ingeruimd om met de leerlingen na te denken over dit
probleem. We zetten hiermee in op het welzijn van alle leerlingen!
Dit jaar is de Week tegen Pesten georganiseerd rond het thema:
Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.
Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner
de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet in elke groep vanzelf,
als leraar kun je daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken, teambuildings activiteiten te doen met de groep, elkaar goed
te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven. In een
positieve groep is er minder behoefte om te pesten.
De Week tegen Pesten is van 23-27 september.

WOENSDAG
FRUITDAG
Woensdag is onze
fruitdag. Dan nemen
we geen koekjes en
snoepjes mee naar
school, maar alleen
FRUIT en/of RAUWKOST.
Doen jullie allemaal
weer mee?

NIEUWSFLITSEN
Ouderbijdrage
__________________

Binnenkort ontvangt u
een brief waarin we
vragen om de ouderbijdrage 2019-2020 over
te maken op onze
schoolrekening.
NL67 RABO 0342 7564 00

Het is fijn als het lukt
om vóór 1 oktober!
2019 te betalen.
Alvast dank!

Muziekles Peter Vogel
Afspraak verjaardagen
___________________ _____________________

Vanaf dit schooljaar
krijgen 2 groepen muziekles van Peter Vogel.
Om de twee weken
geeft Peter eerst een
les in groep 3/4 en
daarna in groep 5/6.
We willen daarmee het
enthousiasme voor muziek binnen en buiten
de school stimuleren.

Graag herinneren we u
aan de afspraak rondom verjaardagen:

*Alleen in groep 1-2
mogen ouders in de
groep bij het feest zijn.
*Fotograferen en filmen is niet toegestaan,
behoudens een foto
van alléén de jarige.

