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Agenda
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

Vreugde
Bij familie Roozendaal – Lindhout (Merellaan 207, 2903 GE) is op 26 maart een dochtertje geboren, Sara Janna.
Sarianne is het zusje van Gerrieke (groep 5), Marina (groep 2a) en Arjan. We willen jullie van harte feliciteren
met de geboorte van jullie dochtertje en wensen jullie de zegen van God toe in de opvoeding!
Ouderinventarisatie overblijven
80% van de ouders heeft gereageerd op onze vraag over het overblijven op de locatie Lijstersingel. Hartelijk
dank voor deze respons! Uit dit korte onderzoek weten we dat van de 138 reacties, 60 gezinnen bereid zijn om
hun

kinderen

(meer)

thuis

te

laten

eten

en

dat

het

voor

78

gezinnen

niet

mogelijk

is.

Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die via hun vragen en opmerkingen hun mening geven over het
overblijven. Er is positief meegedacht en ouders gaven eerlijke reacties.
Een aantal punten die meerdere keren teruggekomen zijn in de enquête willen we bij deze met u delen. Dit zijn
punten waarop we actie ondernemen of waarop we ons nog nader bezinnen.


Er zijn ouders die bereid zijn om hun kind thuis te laten eten, maar zich afvroegen of hun kind wel kan
overblijven in geval van nood of als beide ouders moeten werken. Dit is geen probleem, dan is uw kind
uiteraard gewoon welkom om op school te eten.



Een klein aantal ouders gaf aan of we na wilden denken over een continurooster. Dit is een grote
verandering die vraagt om een langetermijnvisie. We zouden dit richting de nieuwe school kunnen
overwegen.



Meerdere ouders gaven aan dat het belangrijk is dat de school ook écht om 12.15 uur stopt, zodat de
pauze op tijd kan beginnen. We begrijpen dat dit, als het niet zo is, frustratie geeft. We houden elkaar

scherp hierop! En geeft u het gerust aan bij de leerkracht van uw kind als u vindt dat uw kind te vaak te
laat uit is. Overigens is de bel die gaat om 12.10 uur en 15.10 uur het sein om de dag af te gaan sluiten
met de kinderen. Pas daarna komen de leerlingen naar buiten.


Sommige ouders vroegen zich af of we geen gebruik konden maken van bijvoorbeeld de sporthal of het
parkje. Helaas is dit lang niet altijd mogelijk omdat we ook met buren te maken hebben. Meerdere
scholen maken bijvoorbeeld gebruik van de sporthal en de gaatjes die er nog zijn, zijn hard nodig voor
de gymlessen.

Op dit moment zijn we bezig om een passende oplossing te zoeken voor het overblijven aan de Lijstersingel.
Uiteraard nemen we de uitslag van de inventarisatie hierin mee. U hoort zo snel mogelijk wat er besloten wordt.
Samen bouwen in Vertrouwen

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

Laatste schoolweek aan de Duikerlaan
De bouw van onze tijdelijke locatie aan de Lijstersingel vordert gestaag. Nog een paar weekjes en we zullen
ons vertrouwde gebouw aan de Duikerlaan gaan verlaten. Dit moment willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Hieronder treft u een overzichtje aan van de laatste schoolweek aan de Duikerlaan.


Maandag 15 april
Omdat het voor de leerlingen fijn is om vóór de vakantie hun nieuwe school alvast gezien te hebben,
hopen we maandag 15 april afwisselend met alle groepen een kijkje te laten nemen in de nieuwe locatie.
De begeleiding hiervoor wordt intern geregeld.



Dinsdag 16 t/m donderdagmorgen 18 april
Deze dagen vindt de entreetoets voor de groepen 7 en de eind-cito voor de groepen 8 plaats. Er zijn
deze dagen geen bijzondere activiteiten omdat deze groepen rust nodig hebben om zich te
concentreren.



Donderdagmiddag 18 april
Donderdagmiddag willen we graag feestelijk afsluiten. Alle kinderen eten die dag op school en zijn om
14.00 uur uit. Er zijn geen overblijfouders nodig. Om 12.30 uur willen we graag pannenkoeken eten met
elkaar.
Vanaf donderdag 11 april staan er bij iedere klas pakken pannenkoekenmix klaar. Het zou heel fijn zijn
als u voor ons wilt bakken. Uw zoon of dochter kan dan een pak meenemen. Wilt u de (dunne,

opgerolde, met suiker belegde) pannenkoeken tussen 12.15 uur en 12.30 uur op school brengen?
Graag op een wegwerpschaal, in verband met de verhuizing. Alvast hartelijk dank!
Om 13.15 uur zullen we met alle leerlingen en leerkrachten een gezamenlijke weeksluiting in de hal te
hebben. Meester Paul hoopt dan de laatste Bijbelvertelling aan de Duikerlaan te vertellen. Vervolgens
zijn alle kinderen om 14.00 uur uit.

Maandag 6 mei
Maandag 6 mei wordt de tijdelijke locatie ingericht. De leerlingen zijn dus op maandag 6 mei nog vrij! Dinsdag
7 mei starten de lessen weer op de gewone tijden.

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

