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Agenda
29 maart

Laatste dag invullen ‘ouderinventarisatie overblijven’

8 april

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij

12 april

Grote schoonmaak (locatie Lijstersingel en Duikerlaan)

13 april

Verhuisdag 1 – Geen verhuizers meer nodig

18 april

Laatste schooldag Duikerlaan – 14.00 uur is de school uit

19 april

Goede Vrijdag – Alle leerlingen zijn vrij

20 april

Verhuisdag 2 – We hebben nog verhuizers nodig!

22 april t/m 6 mei

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

7 mei

Eerste schooldag nieuwe locatie

12 juni

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij – Peuters welkom

20 juni

Schoolreis kleutergroepen

26 juni

Schoolreis groep 3 t/m 7

Personeel
Na de voorjaarsvakantie is juf Vermeulen – Van Vliet weer begonnen in groep 5/6. We zijn blij dat de juf haar
werk weer heeft opgepakt. Tegelijkertijd betekende dit voor groep 5/6 dat ze afscheid moesten nemen van juf
Vuik. Juf Vuik, heel fijn dat u het zwangerschapsverlof van juf Vermeulen in wilde vullen. Juf Vuik staat de
komende maanden op maandag voor groep 7b.
Juf Crielaard hoopt met ingang van 8 april met zwangerschapsverlof te zijn. We zijn heel blij dat juf Dekker in
de gelegenheid is om haar tot de zomervakantie te vervangen in groep 1b. Juf Crielaard, alvast een goed
verlof gewenst. Juf Dekker, welkom terug!
Ouderinventarisatie overblijven
Om het overblijven op de nieuwe locatie zo goed mogelijk te organiseren, vragen wij u vóór vrijdag 29 maart
twee vragen hierover te beantwoorden. De uitnodiging hiervoor heeft u vandaag ontvangen in uw mailbox,
inclusief bijbehorende inloginstructie.
Let op! Elk gezin ontvangt één inloglink. De hoofdverzorger van het kind ontvangt deze in zijn of haar mailbox.
Beschikt u als ouders over meerdere email adressen, check dan uw mailboxen. Alvast hartelijk dank voor uw
moeite en medewerking!
Vanwege onduidelijkheden rondom de verhuizing is het overblijfrooster voor de periode tot de zomervakantie
mogelijk wat verlaat. We hopen op uw begrip hiervoor.

Tevredenheidspeilingen
Afgelopen maand had u de mogelijkheid om de Oudertevredenheidspeiling in te vullen. 40% van de ouders
heeft dit gedaan; hartelijk dank voor uw moeite! Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de personeelsleden
hebben een vragenlijst ingevuld. De vragen die in deze drie peilingen naar voren kwamen hadden betrekking
op dezelfde onderdelen. Zo kunnen we de beeldvorming van leerlingen, ouders en personeel onderling
vergelijken. Momenteel zijn we bezig met het verwerken van de uitslagen. In de volgende nieuwsbrief hopen we
de uitslagen met u te delen.
Tapijttegels
In ons schoolgebouw ligt in de meeste lokalen en andere ruimten vloerbedekking. De vloerbedekking moet bij
het verlaten van de Eben-Haezerschool worden verwijderd. Alle vloerbedekking wordt na het verlaten van de
school weggegooid. Het is natuurlijk niet nieuw maar ook in veel gevallen nog lang niet versleten. In vrijwel alle
lokalen liggen tapijttegels die vrij gemakkelijk weggehaald kunnen worden. Zijn er ouders die tapijttegels willen
hebben dan kunt u met meester Paul contact opnemen.
Samen bouwen in Vertrouwen

Studiebijeenkomst maandag 8 april
Maandag 8 april zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.

Studiebijeenkomst woensdag 12 juni
Ook woensdag 12 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel. Graag willen we u bij deze
alvast doorgeven dat Peuteropvang De Duikertjes wél open is. Uw peuter is op 12 juni dus gewoon van harte
welkom.

Verhuisdag Eben-Haëzerschool donderdag 18 april
Donderdag 18 april is de school om 14.00 uur uit. Alle leerlingen eten die dag op school. Overblijfouders zijn
deze dag niet nodig. Vanaf 14.00 uur hebben de kinderen vakantie t/m maandag 6 mei. Maandag 6 mei wordt
de tijdelijke locatie ingericht. Dinsdag 7 mei starten de lessen weer op de gewone tijden.

Verhuizing zaterdag 13 en 20 april
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 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. Vaders die zich al hebben aangemeld: hartelijk dank.

Tijdelijke locatie Eben-Haëzerschool vordert
Er wordt met man en macht gewerkt aan de tijdelijke locatie.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 1 april.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool

