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Agenda
19 februari

Oudercontactmiddag en – avond

25 februari - 1 maart

Voorjaarsvakantie

13 maart

Biddag

8 april

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij

Zorgen
Nathanaël Bos (groep 4b) wordt morgen aan zijn arm geopereerd. Sterkte, Nathanaël! We hopen dat je snel
weer opknapt en je plekje op school weer in kan nemen.
Personeel
Het kan zijn dat u al nieuwe gezichten in de school heeft gezien of verhalen van uw kind heeft gehoord. De
komende negen weken zullen juf de Witte en meester Schouten hun stage voor onderwijsassistent op de EHS
vervullen. Juf de Witte in groep 3 en meester Schouten in de groepen 2. We wensen jullie een fijne tijd toe op
onze school!
Contactmiddag en -avond
Vorige week heeft u het rooster van de contactmiddag- en avond ontvangen. We hopen u morgen te zien, om
samen met u over uw kind(eren) te spreken en met elkaar het beste voor uw kind(eren) te zoeken. Het CJG is
op school aanwezig tijdens deze middag en avond. U kunt daar vrijblijvend terecht met vragen over de
opvoeding van uw kind(eren). U kunt hen vinden in het kamertje bij de voordeur van de school.
Oudertevredenheidspeiling
Dit schooljaar sluiten we een schoolplanperiode af en zullen we starten met het schrijven van ons nieuwe
schoolplan 2019-2023. In dit nieuwe plan beschrijven we niet alleen onze sterke punten, maar nemen we ook
werk- en aandachtspunten mee. Hierbij is uw visie en input als ouders en verzorgers van onze leerlingen
onmisbaar!
Om een beeld te krijgen van uw mening over onze school, vragen wij u de oudertevredenheidspeiling in te
vullen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u komende week in uw mailbox, inclusief bijbehorende inloginstructie.
Wij waarderen uw inbreng en mening ten zeerste en stellen het zeer op prijs als u de moeite neemt om deze
enquête in te vullen. Alle vragenlijsten worden anoniem ingevuld en ingeleverd. Uiteraard ontvangt u hier een
terugkoppeling van.

Let op! Elk gezin ontvangt één inloglink voor de oudertevredenheidspeiling. De hoofdverzorger van het kind
ontvangt deze in zijn of haar mailbox. Beschikt u als ouders over meerdere email adressen, check dan uw
mailboxen om de uitnodiging voor deelname te vinden.
Alvast hartelijk dank voor uw moeite en medewerking!
Samen bouwen in Vertrouwen

Hulp bij het verhuizen
Zaterdag 13 én zaterdag 20 april gaat de Eben-Haëzerschool verhuizen van de Duikerlaan naar de tijdelijke
locatie aan de Lijstersingel in Capelle aan den IJssel. We zoeken vaders, ook van de Rehobothschool, die ons
op zaterdag 13 en/of 20 zaterdag 20 april zouden willen helpen bij het verhuizen. U kunt zich aanmelden via
A.J.Paul@EbenHaezer-Capelle.nl . Dan weten we uw mailadres. Graag in de mail ook uw mobiele nummer
vermelden. Tijden en andere bijzonderheden hoort u nog van ons.

Eerste paal tijdelijke huisvesting
Vrijdag ontvingen we de vergunning om tot het bouwen van de tijdelijke huisvesting over te gaan. Vandaag
gingen de eerste palen van de tijdelijke huisvesting van de Eben-Haëzerschool aan de Lijstersingel de grond
in. Alles ligt nog op schema.

Stuurgroep
Woensdag 30 januari is de stuurgroep in vergadering bijeen geweest. Tijdens deze vergadering werd
teruggeblikt op de afgelopen studiedag. We zien dat de teams elkaar steeds beter leren kennen. We zijn toe
aan de fase om de kernwaarden definitief te omschrijven en wat is de essentie wat daarover gezegd gaat
worden? Besloten is dat er een eerste duiding op grond van de input van teams gemaakt zal worden door de
heren D. Both en A. de Bruin samen met het MT van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool. Het is van
belang dat we in de periode dat we onderweg zijn naar een nieuwe school een duidelijke en grondige visie op
leren met elkaar ontwikkelen. We hebben dit nodig wanneer we op de volgende studiedag maandag 8 april
willen komen tot een aanzet van het nieuwe Schoolplan 2019-2023 en Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023.
We hebben hierbij ook uw hulp nodig. Zie de tekst onder het kopje “Oudertevredenheidspeiling”.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 11 maart
Vriendelijke groeten,
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