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Agenda
30 -31 mei

Hemelvaart – Alle leerlingen zijn vrij

10-11 juni

Pinksteren – Alle leerlingen zijn vrij

12 juni

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij – Peuters welkom

18 juni

Algemene Leden Vergadering

20 juni

Schoolreis kleutergroepen

26 juni

Schoolreis groep 3 t/m 7

Vreugde
In het gezin van juf Crielaard-Wiersma en haar man (Gruttosingel 52, 2903 EG) is een dochtertje en zusje (Maria
Jasmijn) geboren. Jasmijn is het zusje van Lucas (groep 1a) en Sarah (De Duikertjes). We willen jullie van harte
feliciteren met de geboorte van jullie dochtertje en wensen jullie de zegen van God toe in de opvoeding!
Familie Koelewijn-Punt is vandaag 25 jaar getrouwd. We wensen jullie een heel fijne dag samen met jullie
kinderen en wensen jullie Gods nabijheid voor de toekomst.
Eerste schoolweek Lijstersingel
We mogen terugzien op een heel positieve eerste week op de nieuwe locatie. Hoewel het voor iedereen toch
wel even wennen was is de start heel rustig verlopen. We willen nogmaals iedereen bedanken die hier zijn
steentje heeft bijgedragen. Ondanks de positieve start zijn er nog enkele kinderziektes die onze aandacht
hebben. We hopen op uw begrip!
Luizencontrole
De laatste luizencontrole van dit schooljaar is een feit. We kunnen melden dat de school luisvrij is!
Oproep vanuit de MR
Beste ouders,
Binnen de oudergeleding ontstaat er een vacature. Deze ontstaat omdat we na dit schooljaar afscheid nemen
van dhr. (Dirk) v Driel. Hij heeft na dit schooljaar geen kinderen meer op onze school. Als MR roepen wij
kandidaten op om zich te melden om deze plek weer in te vullen. U kunt zich bij onze secretaris (juf de Blois)
aanmelden, tot uiterlijk maandag 3 juni 2019, via de mail: A.deBlois@EbenHaezer-Capelle.nl. Wilt u er een
korte motivatie bij doen? Wij zien uit naar uw aanmelding. Vriendelijke groet vanuit de MR.

Samen bouwen in Vertrouwen

Tijdelijke locatie Eben-Haëzerschool
Het heeft wat zweetdruppels en inspanning gekost, maar het resultaat mag er zijn. Een huzarenklus. Dankzij de
inzet van de verhuiscommissie, vele ouders en collega’s konden we dinsdag met de lessen beginnen. We willen
de verhuiscommissie, alle (groot)ouders, collega’s, hartelijk bedanken voor de enorme hulp. Inmiddels werken
we

naar

volle

tevredenheid

in

een

splinternieuw

schoolgebouw.

Nieuwbouw
In de vakantie hebben we niet stil gezeten. Maandag 29 april was er een kick-off met de architect Simon
Hanemaaijer (RoosRos-architecten) en de installatie-adviseurs. We gaan nu aan de slag met het voorontwerp.
Een heel belangrijke fase. Zodra we wat meer weten, krijgen jullie het hier te lezen. RoosRos architecten zal op
de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 juni 2019 een presentatie geven. Daarbij zijn natuurlijk alle
ouders welkom!
We willen u er nogmaals op attenderen dat u altijd met uw vragen of opmerkingen over de toekomstige school
terecht kunt bij de leden van de stuurgroep. Schroom niet om contact op te nemen om mee te denken over de
toekomstige ontwikkelingen. Op deze manier kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Overdracht Duikerlaan
Vrijdag 10 mei jl. is het schoolgebouw aan de Duikerlaan overgedragen aan de gemeente en vervolgens aan
de Capelse School Vereniging.
Peuteropvang De Duikertjes
Vanaf aanstaande woensdag zijn de peuters welkom aan de Lijstersingel! Als u uw peuter komt brengen, gaat
u door de ingang aan de zijkant van de school (de hoofdingang) de school binnen. Vervolgens gaat u de
klapdeuren door, links de gang in. Aan het einde van deze gang vindt u aan de linkerhand twee lokalen, het
lokaal van groep 1a en het lokaal van groep 1b. Net als aan de Duikerlaan zitten de kinderen van peutergroep
A (de groep van juf Mariëlle en juf Margriet) in het lokaal van groep 1b. De kinderen van peutergroep B (de
groep van juf Annelies en juf Agnes) zitten in het lokaal van groep 1a.

De schooltijden van de Eben-Haëzerschool zijn gewijzigd, de schooldag begint om 8.30 uur. In verband
daarmee zijn de peuters ook eerder welkom. Om 8.30 uur gaan de deuren van De Duikertjes open. U mag
vervolgens tot 9.00 uur blijven. De peuters mogen tussen 12.15 uur en 12.25 uur opgehaald worden.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 27 mei.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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