NIEUWSBRIEF
Maart 2020
Interessante
informatie:

woensdag 11 maart
Biddagviering
donderdag 12 maart
Ouderraadsvergadering
woensdag 18 maart
SOS Verkeer
week 23 – 27 maart
Techniekweek
woensdag 25 maart
Studiedag Team
Kinderen VRIJ!

Opbrengst Goede
doelen 2019-2020

3 februari
10 februari
17 februari
TOTAAL



€ 23,20
€ 36,65
€ 35,10
€ 667,05

 Personele wisselingen
Na de voorjaarsvakantie worden enkele personele wisselingen
doorgevoerd. In groep 1/2 nemen we afscheid van juf Eveline. Zij
gaat zich weer volledig richten op haar taak als intern begeleider. Haar
plaats wordt ingenomen door juf Nicolien van Andel, die vanaf
januari al met de groep is opgetrokken. Juf Annieke is er de andere
drie dagen.
Juf Esther Witzier keert na een periode van ouderschapsverlof weer
terug op school in groep 5/6. Daar gaat zij op maandag en dinsdag
les geven. De andere dagen is juf Herma in die groep. Op maandag
i.p.v. vrijdag neemt juf Herma groep 8 onder haar hoede. Juf Elise
gaat met zwangerschapsverlof en zal nog slechts enkele dagen op
school zijn, maar dus niet meer voor haar groep.
 Studiedagen Team
Op maandag 2 maart a.s. had het team een studiedag op school. Het
ging die dag over de opbrengsten van het eerste helft van het
schooljaar. We keken terug en we maakten plannen voor de tweede
helft van het schooljaar. Op woensdag 25 maart heeft het team
opnieuw een studiedag, maar dat is een regionale studiedag in De Til
in Giessenburg. Tijdens deze dag staat het thema Eigenaarschap van
leerlingen centraal.
Alle kinderen hebben woensdag 25 maart VRIJ!
 Biddagviering
Op woensdagmorgen 11 maart houden we in het speellokaal een
biddagviering met de kinderen. Het bijbelverhaal wordt dan verzorgd
door dominee De Fijter. Ouders en belangstellenden die erbij willen
zijn, zijn hartelijk welkom. We beginnen gelijk om 8.30 uur.

Vakantierooster 2020-2021

Het onderstaande vakantierooster is tijdens de vergadering van de medezeggenschapsraad van 19 februari jl. besproken en akkoord bevonden.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

19
21
22
02
26
13
24
16

oktober – 23 oktober 2020
december – 01 januari 2021
februari – 26 februari 2021
april – 05 april 2021
april – 07 mei 2021
mei – 14 mei 2021
mei – 25 mei 2021
juli – 27 augustus 2021

 Cultuur van GIGA Molenlanden
BLOKFLUIT! – Eben-Haëzerschool - donderdag 12 maart t/m donderdag 16 april 15.15 - 16.00 uur
groep 4 t/m 7 - maximaal 12 deelnemers
In 6 lessen leer je de basis van muziek maken. We gaan veel muziekspelletjes spelen om muziek te leren maken. Ook krijg je leuke oefeningen. Aan het einde van de reeks kunnen we
onze eerste liedjes op de blokfluit spelen en hebben we zowel een ritmische als melodische
basis gelegd om misschien wel verder te gaan met muziek!

 Verkeerslabel School op SEEF opnieuw toegekend!
Van de certificeringcommissie School op SEEF kregen we onderstaand bericht:
Op de Eben-Haëzer in Ottoland is verkeerseducatie een taak van ouders en school. Elke groep
krijgt meerdere lessen begeleid door verkeers-en hulpouders met de groepsleerkracht erbij.
De schoolomgeving is veilig, de schoolthuisroute wordt door de gemeente en school goed in
de gaten gehouden, zeker nu n.a.v. opmerkzame ouders het slechte asfalt op een
toegangsweg nog eens benoemd is. Het zou goed zijn als er een regelmatige overlegstructuur
met de gemeente zou worden opgestart, ook voor eventuele subsidie voor projecten e.d. Veel
extra verkeersactiviteiten als VOMOL, Dode Hoek, Fietsverlichting, wintertijd etc. Kortom:
Advies is voor de vierde maal het label te verlenen, ook deze keer met 21 punten. De
commissie gaat hiermee van harte akkoord en feliciteert de school met het behaalde resultaat.
Chapeau voor de verkeers- en hulpouders.
Later dit schooljaar zal de officiële uitreiking plaats vinden.
 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)
 Afscheid Tuana
In februari hebben we afscheid genomen van Tuana Ergül. Tuana zat in groep 8, maar door
haar persoonlijke omstandigheden was ze vaak lange perioden afwezig en lukte het haar niet
goed om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. In goed overleg met de ouders is
besloten dat Tuana met onmiddellijke ingang naar de Internationale Schakelklas de Toekomst
in Gorinchem gaat. We hopen dat ze daar beter op haar plek is en verder kan werken aan haar
toekomst in Nederland. We wensen haar alle goeds toe!

 Longboard kwijt
Ik ben mijn longboard kwijt. Al 4 tot 5 weken. Heeft iemand mijn
longboard misschien gezien? Dit is het hoe die eruit ziet:
Bij de rechter voorwiel zit een scheur en achter is een stukje zwart
grip dat weg. Als een van jullie hem zien zouden de ouders of de
kinderen het dan mee naar school willen nemen? Ik zou er blij
mee zijn.
Met vriendelijke groeten:
Rutger Geurtsen

