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Agenda
13 maart

Biddag

8 april

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij

12 april

Grote schoonmaak (locatie Lijstersingel en Duikerlaan)

19 april

Goede Vrijdag – Alle leerlingen zijn vrij

22 april t/m 6 mei

Meivakantie (Let op: Ook maandag 6 mei vrij i.v.m. verhuizing!)

7 mei

Eerste schooldag nieuwe locatie

Nieuwe leerlingen
In de beide groepen 1 zijn weer nieuwe leerlingen ingestroomd. In groep 1a zijn Ruben de Groot en Aart
Koelewijn gekomen. In groep 1b is Gerlinde van der Vlist gestart. Welkom allemaal in groep 1!
In groep 5 is Renate van der Knijff er bij gekomen. Welkom in groep 5, Renate!
Wij wensen jullie een fijne tijd op onze school toe.

Personeel
We heten juf Bikker van harte welkom op onze school. Zij zal als onderwijsassistente in meerdere groepen
aan het werk gaan. U zult haar op maandag, woensdag en donderdag in de school tegen kunnen komen. Juf,
van harte welkom op onze school. We hopen dat u zich snel thuis zal voelen!
Zendingsgeld
Tabitha (groep 7a) en Ellemijn (groep 1b) Boer hebben in de vakantie kaarten gemaakt en de kaarten verkocht.
Ze hebben daarmee € 12,00 voor de zending opgehaald! Wat fijn! Dankjewel, Tabitha en Ellemijn!
Op tijd komen
Om 5 over half 9 gaan de deuren open voor de kleutergroepen. We merken dat veel kinderen op tijd binnen
komen, fijn! Kwart voor 9 moeten alle kinderen in de kring zitten en gaat de deur dicht. Echter zijn er met
regelmaat kleuters te laat. We willen u vriendelijk, maar dringend vragen om er voor te zorgen dat uw zoon of
dochter om kwart voor 9 in de kring zit, zodat we op tijd met onze lessen kunnen starten en we onze lestijd
effectief kunnen besteden.

Schoolschoonmaak
Zoals het er nu naar uitziet hopen we, op vrijdagmiddag en -avond 12 april, de locatie Duikerlaan en de locatie
Lijstersingel schoon te maken. Hoewel we ons realiseren dat vrijdag niet de meest optimale dag is, is hier
sprake van overmacht en willen we een beroep doen op uw bereidwilligheid. Dit in verband met de verhuizing
op zaterdag 13 april. We gaan er vanuit dat alle ouders hun steentje bijdragen. Daarom zult u t.z.t een oproep
verwachten. Ook als u maar enkele uurtjes kunt, heel graag! Reserveert u 12 april in uw agenda? Meer
informatie volgt via de oudercommissie.

Oudertevredenheidspeiling
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor het invullen van de ouderenquête. Inmiddels heeft 30 procent
van de ouders gereageerd. Fijn! Van de overige 70 procent ontvangen we graag nog feedback.
Let op! Elk gezin heeftt één inloglink voor de oudertevredenheidspeiling ontvangen. De hoofdverzorger van
het kind ontving 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

Oproep ‘’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 20 zaterdag 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.

Tijdelijke locatie
De bouw van de tijdelijke locatie is in volle gang. In de voorjaarsvakantie zijn de laatste palen de grond in
gegaan. Vorige week is firma Hodes begonnen met de bouw van de lokalen. Daar hoopt Hodes deze week
mee door te gaan. Het nieuwe adres van de tijdelijke huisvesting van de Eben-Haëzerschool wordt:
Lijstersingel 22A, 2902 JD Capelle aan den IJssel.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 25 maart.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool
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