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Agenda
8 februari

Rapport 1

11 februari

Inschrijfochtend peuters en kleuters

19 februari

Oudermiddag en – avond

25 februari - 1 maart

Voorjaarsvakantie

Verdriet
In het gezin van Erika (groep 7b) en Jeanine (groep 2b) Buyk is verdriet gekomen vanwege het overlijden van
een moeder en oma. We wensen jullie de troost van de Heere toe in dit gemis.

Contact middag en -avond
Ook dit jaar kunt u weer in gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Deze 10-minutengesprekken, de
zogenaamde rapportgesprekken, staan gepland op dinsdagmiddag en –avond 19 februari. De school is deze
dag gewoon om 15.15 uur uit. De gesprekken beginnen om 15.30 uur. Omdat groep 3 een grote groep is,
beginnen juf Bosse en juf Ablas om 13.00 uur met de gesprekken. We verwachten alle ouders. De zorg voor
uw kind kan alleen optimaal zijn als er een goede samenwerking is tussen u als ouders enerzijds en wij, als
leerkrachten en onderwijsassistenten, anderzijds. Een aanmeldformulier invullen is dit jaar dus niet nodig. Wel
mag u via de mail aangeven als u ’s middags (vanaf 13.00 uur – groep 3 – of 15.30 uur) of ’s avonds (vanaf
18.30u) echt niet kunt. U kunt dit uiterlijk vrijdag 1 februari, 18.00 uur, laten weten via info@ebenhaezercapelle.nl. Wij hopen, met uw hulp, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leer- en
samenwerkingsproces dat op onze school plaatsvindt.

Inschrijfochtend

Kent u gezinnen, behorend bij onze achterban, waarvan het oudste kind nog niet op school zit? Wilt u hen dan
attenderen op onderstaande informatie?
Tot vorig jaar hadden we jaarlijks een inschrijfavond. Dit jaar willen we graag een inschrijfochtend houden, zodat
nieuwe ouders ook de sfeer op school kunnen proeven als onze leerlingen aan het werk zijn. We hopen ouders
op die manier een beter beeld van onze school te geven. Op maandag 11 februari zal onze inschrijfochtend

gehouden worden, van 11.00 uur tot 12.00 uur. Alle ouders van nieuwe gezinnen zijn hartelijk welkom. U kunt
uw kind gewoon meenemen! Als uw kind op dit moment onze peuteropvang al bezoekt, maar u de vorige
inschrijfavond gemist heeft, bent u uiteraard ook van harte welkom. Als u aanwezig wilt zijn, mag u dat
doorgeven aan juf Schouten, g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! Bestaande
gezinnen kunnen inschrijfformulieren op school verkrijgen.

Wanneer schrijft u uw kind in?


Als u uw kind voor de peuteropvang en de basisschool in wilt schrijven, adviseren wij u dat te doen als
uw zoon of dochter tussen de 20 maanden en de 2 jaar is. Er is namelijk sprake van een wachtlijst,
waardoor uw kind niet direct kan starten.



Wilt u uw kind alleen inschrijven voor de basisschool? Die inschrijving ontvangen wij graag als uw kind
bijna 3 jaar is.

Samen bouwen in Vertrouwen

Informatieavond
Donderdag 17 januari hebben we een informatiebijeenkomst gehad op de Eben-Haëzerschool. We zijn blij dat
zovele ouders van hun betrokkenheid blijk hebben gegeven.

Stuurgroep
Woensdag 30 januari komt de stuurgroep bijeen in de Eben-Haëzerschool. Namens de ouders hebben
vanuit de GMR mevrouw C. Terlouw-Terlouw (RHS), vanuit de MR Eben-Haëzerschool de heer J. Koppe en
vanuit de MR Rehobothschool mevrouw A. Kole-de Pater zitting in de stuurgroep.

Tijdelijke huisvesting
Volgens de planning wordt 18 februari de eerste paal geslagen voor de tijdelijke huisvesting van de EbenHaëzerschool aan de Lijstersingel.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 18 februari.

Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool

Bijlage 1: Informatie tijdelijke huisvesting

