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voor alle data geldt D.V.

Agenda
30 - 31 mei

Hemelvaartsdag – 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

17 - 28 juni

CITO LVS toetsen groep 3-7

1 – 3 juli

Schoolkamp groep 8

Vreugde
In het gezin Neels - Groothedde is een dochter en zusje (Irene Susanne) geboren. Irene is het zusje van Markus
(groep 4a), David (groep 3) en Jessica (De Duikertjes).
In het gezin Van Dijk – Van der Vlist is eveneens een dochter en zusje geboren. Karlijn is het zusje van Lotte
(De Duikertjes).
We willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van jullie dochtertjes en wensen jullie de zegen van God
toe in de opvoeding!
Verdriet
Er is rouw gekomen in de familie Rikkers vanwege het overlijden van mevrouw Rikkers. Mevrouw Rikkers is de
oma van het gezin Van Dijk: Emma, Arthur, Julia (groep 6), Lauren (groep 4a), Noa (groep 1b) en Megan, het
gezin Seip: Joël (groep 6), Robin (groep 4b), Rachel (groep 2a), David (De Duikertjes) en Sara en het gezin
Rikkers: Levi (groep 1a) en Boaz. We wensen jullie allemaal de troost van de Heere toe in dit grote verdriet.
Personeel
Helaas nemen we voor de zomervakantie afscheid van drie gewaardeerde collega’s:
- Meester Molenaar gaat werken op de Eben-Haëzerschool in ’s Gravenzande.
- Juf Hoogerwerf heeft een nieuwe benoeming op de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland.
- Juf Timmerarends hoopt na de zomervakantie op de Eben-Haëzerschool in Utrecht te gaan werken.
We willen jullie bedanken voor al het werk wat jullie gedaan hebben. Als collega’s zullen we nog op een
persoonlijke manier afscheid nemen. Ook voor u, als ouders, is er in de laatste schoolweek nog de mogelijkheid
om deze collega’s de hand te schudden. U hoort hier te zijner tijd nog meer over. We wensen jullie alvast een
heel goede tijd op jullie nieuwe werkplek en bovenal Gods zegen voor de toekomst.

U begrijpt dat er in verband met bovenstaand nieuws een aantal vacatures zijn ontstaan. We zijn heel blij dat
we deze lege plekken hebben op kunnen vullen met de benoeming van twee nieuwe collega’s. Het betreft juf
(Liena) Keereweer – Pronk uit Krimpen a/d IJssel en juf (Tjitske) van der Graaf uit Schiedam. Juf Keereweer
heeft al een heel aantal jaar ervaring. Zij werkt nu op de Eben-Haëzerschool in ‘s-Gravenzande. Juf Van der
Graaf hoopt dit cursusjaar de PABO af te ronden. Haar LIO-stage heeft zij gelopen op de Rehobôthschool in
Barendrecht.
Aan de formatie wordt gewerkt. We hopen deze over een aantal weken met u te delen.
Vakantierooster cursusjaar 2019-2020
21 – 25 oktober

Herfstvakantie

6 november

Dankdag

23 december – 3 januari

Kerstvakantie

24 februari – 28 februari

Voorjaarsvakantie

11 maart

Biddag

10 – 13 april

Goede Vrijdag en Pasen

27 april – 8 mei

Meivakantie

21 – 22 mei

Hemelvaart

1 – 2 juni

Pinksteren

* Er worden nog vier losse studiedagen voor het personeel ingevoegd die op een later tijdstip met u worden
gecommuniceerd.
Schoolreis groep 1-2
Op donderdag 20 juni hopen we met de kleutergroepen op schoolreis te gaan naar Diergaarde Blijdorp in
Rotterdam. Uw zoon of dochter heeft een briefje meegekregen waarop u zich aan kunt melden om als begeleider
mee te gaan.

Tijden


De school begint gewoon om 8.30 uur.



Om 8.50 uur willen we vertrekken. De kinderen vinden het altijd erg leuk om uitgezwaaid te worden.



We hopen rond 14.45 uur weer terug te zijn. Het is leuk als we dan verwelkomt worden door ouders. We
eindigen de dag in de klas. U mag daarna uw kind meenemen. Ook mag uw kind tot 15.15 uur op school
blijven en dus op gewone tijd opgehaald worden.

Wat wel en wat niet meenemen...



Uw kind graag een rugtasje meegeven met een tussendoortje voor de ochtend, brood en drinken (voor
drie of vier drinkmomenten). Een snoepje meegeven mag natuurlijk ook, maar wilt u hierin alstublieft matig
zijn?



Geld meegeven is niet nodig.



Graag een briefje met naam en adres in de tas van uw zoon of dochter doen.



Een nat washandje in een doosje of plastic zakje meegeven is erg handig.



Wanneer de zon schijnt, is het aan te raden een pet of iets dergelijks aan uw kind mee te geven.



Bij regen graag een regenjasje meegeven (te koop bij bijv. Xenos voor rond € 1,-).



In geval van wagenziekte graag uw kind een reistabletje geven en er één aan de juf geven voor de
terugreis.

We hopen op een fijne en gezellige schoolreis!
Schoolreis groep 3-7
Op woensdag 26 juni hopen we met de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. De bestemming zal
dit jaar ‘Ouwehands Dierenpark’ te Rhenen zijn. Als u het leuk vindt om met ons mee te gaan mag u zich deze
week aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren). Wilt u bij uw aanmelding aangeven of u in de afgelopen
twee jaar al eerder mee bent geweest met een schoolreis.
U hoort van de leerkracht of u bent ingedeeld. We hopen met elkaar op een gezellige en ontspannen dag!
Uitslag Cito Eindtoets en Entreetoets groep 7
We zijn blij en dankbaar u te kunnen vertellen dat de score van de Eindcito van groep 8 en de score van de
Entreetoets van groep 7 boven de norm van het landelijk gemiddelde is uitgekomen. De gemiddelde schoolscore
van groep 8 komt op 541,6 tegenover een landelijk gemiddelde van 535,7. De gemiddelde schoolscore van
groep 7 komt op 129,7 tegenover een landelijk gemiddelde van 121,7.
Er is door beide groepen 7 en 8 een erg mooi resultaat neergezet. Bedankt voor jullie inzet!
Opnieuw een 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.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 17 juni.

Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

