NIEUWSBRIEF
Mei 2022
Geboren!
In het gezin van Elise en Niels Viezee is op Koningsdag een gezonde
dochter geboren. Ze draagt de namen Floor Dorien en ze noemen haar
Floor.
Op het kaartje staat een tekst uit Jakobus: “Elk volmaakt geschenk
komt van God.” Zo’n prachtig nieuw geschenk is ze van harte gegund.
We willen Elise, Niels en de zussen Fenne en Saar hartelijk feliciteren
met de geboorte van Floor. Geniet er van!

Interessante
informatie:
week 9-13 mei
Techniekweek
woensdag 11 mei
Schoolvoetbal jongens
donderdag 12 mei
Schoolvoetbal meisjes
vrijdag 20 mei
SOS Verkeerslessen
do/vr 26-27 mei
Hemelvaartsdag+vrijdag
dinsdag 31 mei
Schoonmaakavond
woensdag 1 juni
Schoolfotograaf

Opbrengst Goede
doelen 2021-2022
4 april
11 april

TOTAAL

€ 18,50
€ 8,10

Welkom
In deze nieuwsbrief heten we Abigaily (groep 7) en Jahnaily Luciana
(groep 3) hartelijk welkom. Ze zijn afkomstig uit Capelle aan de IJssel
en wonen sinds enkele weken in de Van Liesveldstraat.
De zusjes zijn al enkele dagen op school geweest en we hopen dat ze
zich snel thuis zullen voelen.
Welkom terug
Juf Daniëlle keert na een maandenlange afwezigheid vanwege
zwangerschaps- en ouderschapsverlof weer terug na de meivakantie.
We hopen dat ze weer snel in haar oude ritme komt.
Door de terugkeer van Daniëlle nemen we (tijdelijk) afscheid van haar
vervangster juf Esther Schep. Zij zal de komende maanden aan de
slag gaan als onderwijsassistent op De Fakkel in Goudriaan.
Na de zomer gaan Daniëlle en Esther samen aan de slag als
onderwijsassistenten voor de bovenbouwgroepen op de EbenHaëzerschool.

€ 578,25

Boek voor alle groepen

Alfabet, getekend door Charlotte Dematons
In dit bijzondere boek staan alleen maar illustraties. En tóch kun je er heel
veel woorden in zien!
Op elke bladzijde staat namelijk een letter centraal en zijn er heel veel
voorwerpen getekend (makkelijke, maar ook moeilijke) die met die letter
beginnen.
Elke pagina is dus een ontdek- en zoekfeest! Er is ook een app te
downloaden bij dit boek. Scan je met die app de bladzijde, dan zie je welke
voorwerpen ze allemaal getekend heeft (en dat is fijn, want er zit véél
verstopt op elke bladzijde!).

Schoolvoetbal
Op 10 en 11 mei barst het schoolvoetbaltoernooi van VVAC weer los. Na twee
schoolvoetballoze jaren kunnen de kinderen van de bovenbouw hun krachten weer eens
meten met de scholen uit de ons omringende dorpen. De avonden beginnen om 18.30 uur
en de wedstrijden worden gespeeld op de velden van VVAC bij de Put.
Hemelvaartsdag
Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Dit betekent een lang weekend vrij voor alle
leerlingen, want ook de vrijdag na Hemelvaartsdag is traditiegetrouw een vrije dag.
SOS Verkeer
Op vrijdagmorgen 20 mei staat er een les voor de kleuters op het programma. Zij krijgen
les in oversteken op de Vuilendam en dat is best een druk punt. Natuurlijk zijn de leerkrachten
erbij en ook enkele ouders. We hopen op een leerzaam uitstapje.
Sportdag
Op dinsdag 31 mei staat de sportdag voor de groepen 3 t/m 8 gepland. Deze sportdag
wordt georganiseerd met ondersteuning van GIGA Molenlanden en zij zijn bezig met een plan
van uitvoering. Het lukte GIGA niet om op de oorspronkelijke datum van 12 mei het
programma uit te voeren. Daarom is de sportdag verzet naar 31 mei. Indien nodig ontvangt
u verdere informatie via de leerkrachten.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit jaar op woensdag 1 juni. Alle leerlingen zullen individueel op
de foto gaan. Er zullen ook hippe groepsfoto’s worden gemaakt. Broertjes en zusjes die op
school zitten worden op de foto gezet, daarnaast is er de mogelijkheid voor een gezinsfoto
met niet schoolgaande kinderen.

