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Een blik op volgend schooljaar
In deze nieuwsbrief blikken we alvast vooruit op het volgend jaar.
Welke leerkrachten worden verantwoordelijk voor welke groepen?
Er staan dit keer maar weinig veranderingen op stapel.
Groep
Groep
Groep
Groep

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

juf Esther en juf Annieke
juf Germa en juf Dinella
juf Nella en juf Elise
meester Bastiaan

Wat u hierboven leest is de stand van zaken begin juni. De
onderwijsassistenten juf Annelies, juf Marianne en juf Daniëlle blijven
op de Eben-Haëzerschool. Er vinden alleen wat wijzigingen plaats in
de uren. Daarnaast keert juf Esther Schep weer terug van een kort
uitstapje naar De Fakkel in Goudriaan.
Een grotere wijziging is de wisseling van directeur. Aan het einde van
dit schooljaar leg ik mijn taak als directeur van de Eben-Haëzerschool
neer en zal met ingang van het volgende schooljaar worden opgevolgd
door juf Germa van Pelt uit Hardinxveld-Giessendam, nu nog
werkzaam aan de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Mijn
pensioendatum ligt in oktober, maar het leek ons wijs om de nieuwe
directeur het nieuwe schooljaar te laten starten. In de tussenliggende
maanden zal ik bestuurstaken uitvoeren en de nieuwe directeur
adviseren. Een officieel afscheid wordt na de zomer gepland.
Schoolfotograaf
Op woensdagmorgen 1 juni zal onze schoolfotograaf van Foto Koch
weer aanwezig zijn. Als u een gezinsfoto wilt waarop ook kinderen
staan die niet op de school zitten, kunt u vanaf 8.30 uur terecht in de
gymzaal. Als deze foto’s gemaakt zijn, gaat de fotograaf aan de slag
met de leerlingen. Er worden individuele en groepsfoto’s gemaakt.
Schoolreis
De schoolreis staat dit schooljaar gepland op donderdag 2 juni. We
hopen met de groepen 3 t/m 7 naar Familiepark Drievliet in Den Haag
te gaan. De groepen 1/2 en 8 hebben deze donderdag geen school,
omdat hun juf/meester die dag meegaat met de schoolreis.
Tijden: 8.30-17.00 uur. De bus vertrekt ’s morgens ca. 9 uur.
Schoolreis kleuters
De kleutergroep hoopt op donderdag 9 juni op schoolreis te gaan
naar Benschop Speelplezier. Dat belooft voor de kleuters een
enerverende dag te worden. We gaan ervan uit dat ze hier erg zullen
genieten. Vervoer en begeleiding worden door de juffen geregeld.
Tijden: 8.30-14.00 uur.

Schoolvoetbal
Op 15 en 16 juni wordt het schoolvoetbaltoernooi van VVAC weer voortgezet. In mei zijn er
al wedstrijden gespeeld. In juni wordt het toernooi uitgespeeld. De avonden beginnen om
18.30 uur en de wedstrijden worden gespeeld op de velden van VVAC bij de Put.
Schoolkamp
Op 22-23-24 juni gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp naar Oostkapelle. De
begeleiding wordt verzorgd door meester Jaap, Truus Westerlaken en meester Bastiaan. We
gunnen de kinderen een mooi kamp als afronding van dit schooljaar.
Studiedag
Op maandag 27 juni heeft het team de laatste studiedag van dit schooljaar. We gaan dan
kijken naar de resultaten van de toetsen van de groepen en nadenken over de plannen voor
volgend schooljaar. Ook zal er ruimte zijn om de groep over te dragen naar de volgende
leerkracht.
Doorstroommiddag
Dinsdagmiddag 28 juni is het weer doorstroommiddag. Alle kinderen gaan vast kennis
maken in de groep waar ze volgend schooljaar zullen zitten. Spannend! Of het ook lukt om
alle leerkrachten van volgend schooljaar aanwezig te krijgen, weten we nog niet. We gaan
het proberen.
Rapport/Oudergesprekken
Volgens ons jaarrooster wordt het 2e rapport op woensdag 22 juni aan de kinderen gegeven.
Als u naar aanleiding van dit rapport nog een gesprek wenst, kunt u dit bij de leerkrachten
melden. Op maandag 27 juni is hiervoor tijd gereserveerd.
Schoonmaak
Voor de schoonmaak van de school staan er twee avonden gepland voor de buitenkant van
het gebouw. Op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni wordt het dak geveegd, de
dakgoten leeggehaald, de overstekken schoongemaakt, het houtwerk afgenomen en
natuurlijk alles wat om een schoonmaakbeurt vraagt.
Leesnieuws
Als je zin hebt om een vrolijk en grappig boek (voor) te lezen, dan is dit boek echt een
aanrader!
Felicia (‘afkorting van gefeliciteerd’) heeft een groot probleem: ze heeft altijd geluk! Haar liefste wens is dat ze ook een keer pech heeft, maar dat
valt nog niet mee. In het boek ‘Felicia heeft altijd geluk’ lees je over de
avonturen die Felicia meemaakt als ze probeert een keer pech te hebben.
Het lettertype is anders dan je gewend bent van ‘gewone boeken’ en er
staan allerlei grappige tekeningen in!
Veel plezier met lezen!
‘Felicia heeft altijd geluk’ geschreven door Judith van Helden voor kinderen
van ongeveer 10-12 jaar.
Dit boek staat bij ons in de (school)bibliotheek en is te koop bij de boekhandel!

