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Project 2021
Tijdens de twee laatste weken voor de herfstvakantie werken onze
leerlingen aan het project ‘beroepen’. Hiermee sluiten we aan bij het
thema van de Kinderboekenweek. Elke groep heeft een eigen
onderwerp:
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2
3/4
5/6
7/8

Op de boerderij
Hulpdiensten
Ontdek de wereld … kijk door een groene bril
Defensie

De projectavond op donderdag 14 oktober gaat door! Om grote
drukte in de school te voorkomen, kiezen we ervoor om de ouders en
belangstellenden in twee groepen uit te nodigen:
18.30-19.30 uur Families A t/m K
19.30-20.30 uur Families L t/m W
Tijdens deze avond zal er catering aanwezig zijn en de opbrengst
hiervan zal volledig gedoneerd worden aan de reis naar Peru van de
Ottolandse jeugd!
Coronamaatregelen
Ook op onze school zijn de coronamaatregelen versoepeld. Hieronder
enkele punten:
* Hygiënemaatregelen als handen wassen, in de ellenboog
hoesten/niesen blijven.
* Bij klachten, ook al is het mild, blijft een kind thuis en wordt getest
bij de GGD of kiest ervoor minimaal 7 dagen thuis te blijven.
* Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis. Het kind blijft
minimaal 7 dagen na het begin van de symptomen thuis en kan weer
naar school als het 24 uur klachtenvrij is.
* Als een kind positief getest is, gaat niet de hele groep in
quarantaine. Als er wel nauw contact geweest is in de privésfeer is
quarantaine wel mogelijk, ook als er meerdere besmettingen in een
groep zijn. We volgen hierin adviezen van de GGD.
* De 1,5 meter afstand binnen de school wordt los gelaten.
* Ouders kunnen weer meer in de school komen. Het brengen en
halen van de kleuters blijft zoals het nu is.

Welkom juf Sophie
Vanaf de start van dit schooljaar is juf Sophie van der Weide in groep 3/4 om de groep te
ondersteunen. Juf Sophie zit in het laatste jaar van haar opleiding tot onderwijsassistent en
woont in Bleskensgraaf. Zij komt op woensdag, donderdag en vrijdag naar Ottoland, waar zij
dit jaar veel hoopt te leren, maar ook veel voor de leerlingen en de leerkrachten wil
betekenen. We heten haar welkom en wensen haar een leerzaam schooljaar toe.

Programma Kinderboekenweek
Maandagmorgen 4 oktober
Michel de Boer komt naar onze school. Michel is vormgever en illustrator van kinderboeken.
Hij is o.a. de bedenker van het karakter van opa Knoest.
Week van 4 t/m 8 oktober
In alle groepen worden voorronden gehouden voor de voorleeswedstrijd. Uit elke groep komt
een winnaar en deze winnaars mogen meedoen aan de voorleeswedstrijd van de school.
Maandagmiddag 11 oktober
Om 13.15 uur begint de voorleeswedstrijd in de hal van de school. Deze wedstrijd duurt
ongeveer een uur.
Dinsdagmiddag 12 oktober
Boekwinkel De Bouwsteen uit Bleskensgraaf komt met een grote tafel met boeken naar de
Eben-Haëzerschool. Alle leerlingen van de school mogen die middag een gratis boek
uitkiezen. Dit boek wordt aangeboden door onze schoolvereniging Karakter.
Woensdagmorgen 13 oktober
Van 12 uur tot 12.30 uur is er boekenmarkt in de hal. Tegen twaalven kunnen kinderen hun
boeken uitstallen in de hal. Kinderen die klaar zijn met rondneuzen of verkopen, kunnen
weer naar de eigen klas tot het tijd is.
Dag van de Leraar
Dinsdag 5 oktober is de jaarlijkse dag van de leraar. Met deze dag wordt het belang van
goede leraren benadrukt. Het is een dag waarop de leraar eens extra in het zonnetje gezet
kan worden voor al het werk wat binnen en buiten de school voor de leerlingen wordt gedaan.
Van het bestuur ontvangen alle leraren een cadeautje en het staat ouders vrij om ook een
blijk van waardering te geven. Juist in deze tijd moeten we zuinig zijn op onze goede leraren!
Spreekweek - 25 t/m 29 oktober
Een spreekweek, wat is dat?
In een spreekweek bent u na schooltijd welkom bij de juf of meester van uw kind om te
informeren hoe het gaat, om vragen te stellen of om zaken te delen. Maak daar vooral gebruik
van als u daar behoefte aan hebt!
Het is een spreekweek. In deze week is er op 5 dagen de mogelijkheid om een gesprek te
voeren met een leerkracht.
LET OP:
U moet vooraf een afspraak maken!
Geld voor goede doelen - verantwoording
Er is vorig schooljaar weer veel geld verzameld voor goede doelen. Hartelijk dank daarvoor!
Helaas werd het schooljaar onderbroken door een coronapauze, waardoor de inkomsten aan
zendingsgeld abrupt stopten. Maar ondanks dat is er toch een bedrag van € 920,-- bij elkaar
gespaard.
Van dat bedrag gaat er € 720,-- naar onze 2 sponsorkinderen van Woord en Daad. Daarnaast
is er al € 280,-- beschikbaar gesteld voor de jeugd van Ottoland, die naar Peru hoopt af te
reizen. Daar hopen we na de projectavond nog een bedrag aan te kunnen toevoegen.
Ouderbijdrage
Begin september hebt u een brief ontvangen waarin we vragen om de ouderbijdrage 20212022 over te maken. Bijna 75% van de ouders heeft inmiddels betaald. Daar zijn we blij
mee! Voor de ouders die nog niet hebben betaald volgt hier nogmaals de informatie:
Bedragen € 25,- voor 1 kind, € 45,- voor 2 kinderen en € 60,- voor 3 kinderen.
Bankrekeningnummer: NL67 RABO 0342 7564 00 o.v.v. naam van uw kind(eren).

Workshop Drummen
Op 4 dinsdagmiddagen wordt een workshop drummen in groep 7/8 verzorgd door Steven
Favier. Deze drumlessen worden onder schooltijd gegeven en zijn dus klassikaal. De eerste
twee uren zitten er al op. Op 5 en 12 oktober zijn de laatste twee lessen.
Medezeggenschapsraad
Zoals u wellicht weet heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). Volgens de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school verplicht een MR te hebben.
De MR bekijkt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school zodat ze op de hoogte
zijn van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school er voor staat. De MR
heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school.
Adviesrecht heeft de MR op hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling van de
schoolleiding.
Onderwerpen die op de agenda van de MR staan zijn bijvoorbeeld: schoolplan, vakantieregeling, begroting, formatie, schoolgids, taken van de leerkrachten, vaststellen vrijwillige
bijdragen etc.
De MR wordt gevormd door een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders
worden vertegenwoordigd door Corné Bons en Linda Rietveld. Voor de leerkrachten zijn dit
Bastiaan Vonk en Elise Viezee.
Op de website van de school vindt u vanaf dit schooljaar de notulen van de laatste
vergadering. Een week voor de nieuwe vergadering wordt de agenda geplaatst. Zo krijgt u
meer inzicht in wat er op elke vergadering besproken gaat worden. Mocht u naar aanleiding
van de agendapunten vragen of opmerkingen hebben, of leven er andere vragen bij u, dan
kunt u deze indienen bij de oudergeleding. Dat kan door contact met één van hen
te zoeken of door een mail te sturen naar het volgende
emailadres: eh.medezeggenschapsraad@gmail.com.
Het lijkt ons goed om u alvast te laten weten dat we binnenkort een oriënterend gesprek
hebben met Ouders van Waarde over de mogelijke invoering van het continurooster. De
eerstvolgende vergadering is op maandag 15 november.
Herfstvakantie
Als de eerste 7 weken van het schooljaar voorbij zijn, is het herfstvakantie. Even een week
rust na 7 weken hard werken. De herfstvakantie is van 19 t/m 23 oktober. Geniet ervan!

