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Agenda
Oktober 2017

Christelijke kinderboekenmaand

4 en 5 oktober

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij

8 t/m 18 oktober

Kinderboekenweken op school

22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

2 november

Bruiloft juf Hamoen en Bert Doornekamp

7 november

Dankdag – Alle leerlingen (ook de peuters) zijn vrij

Vreugde
Bij familie Schumacher (Amstelkroon 11, 2903 PA) werd op 22 september een dochter, Esmee Jedidjah,
geboren. Esmee is het zusje van Janneke (groep 8a), Renske (groep 5), Willem (groep 4b), Ruud (groep 2b)
en Lieneke. Wij willen dit gezin van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter en zusje. Ouders, van
harte de zegen van de Heere toegewenst in de opvoeding!
Zorgen
Sofieke Harlaar (groep 4a) is geopereerd aan haar ogen. De operatie is gelukkig goed gegaan. Fijn dat je weer
op school bent en dat de operatie geslaagd is, Sofieke!
Bericht van de MR
Dinsdagavond 2 oktober D.V. hoopt de MR te vergaderen.
Parkeren Pelikaanweg
Op de Pelikaanweg is het voor en na schooltijd een komen en gaan van auto’s. We zijn blij dat er veel ouders
zijn die hun auto veilig in een parkeervak parkeren.
Helaas gebeurt het ook nog vaak dat ouders hun auto op de stoep parkeren. Dit zorgt voor onoverzichtelijke
en levensgevaarlijke situaties. Lopende kinderen en kinderen op fietsjes kunnen op deze manier ontzettend
snel over het hoofd worden gezien.

Wij vragen u zeer dringend om de verkeerssituatie voor iedereen veilig te houden! Wilt u uw auto vanaf nu
veilig parkeren?

Kinderboekenmaand ‘Vriendschap door dik en dun!’
In de weken van 8-18 oktober zullen we twee weken stilstaan bij de Christelijke Kinderboekenmaand met als
thema ‘Vriendschap door dik en dun’. De Bijbelvertellingen zullen deze twee weken aangepast worden op dit
thema. Daarnaast zal er extra tijd en aandacht aan lezen worden gegeven en zullen er activiteiten
plaatsvinden. Per bouw komt er een auteur op bezoek die in de hal iets gaat vertellen over zijn werk. Er wordt
ook een schoolbrede wedstrijd georganiseerd die betrekking heeft op het thema ‘Vriendschap door dik en
dun’. Elke leerkracht is vrij om verdere invulling te geven aan het thema. We hopen op twee mooie weken vol
leesplezier met als doel het lezen bij kinderen te bevorderen!
Samen bouwen in Vertrouwen
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober is de school gesloten i.v.m. studiedagen in het kader van ‘Samen bouwen in
Vertrouwen.’ Met elkaar gaan we nadenken over de kernwaarden van de nieuwe school. We gebruiken o.a.
de input van de kinderen en de input van onze stakeholders. Een groepje kinderen van de Eben-Haëzerschool
en de Rehobothschool heeft ook nagedacht over de nieuwe school. We hebben hier een opname van
gemaakt. Deze opname zal aan de teams getoond woorden. We hebben een aantal stakeholders waaronder
ouders uitgenodigd om met ons mee te denken op de eerste studiedag.
We hebben dit schooljaar in het totaal vijf studiedagen. De volgende studiedagen staan gepland op:
-

Maandag 7 januari 2019 (direct aansluitend op de kerstvakantie)

-

Maandag 8 april 2019

-

Woensdag 12 juni 2019 (direct aansluitend op de pinkstervakantie)

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 15 oktober.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool

