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Agenda
18 juni

Algemene Ledenvergadering

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

12 juli

Rapport 2

19 juli

Laatste schooldag cursusjaar 2018-2019 (Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)

Vreugde
Op maandag 3 juni mocht de familie van der Elst - Flikweert (ouders van Geert, groep 7a) hun 25-jarig
huwelijksjubileum vieren. Mevrouw van der Elst is ook leesmoeder bij ons op school. We willen jullie van harte
feliciteren en wensen jullie alle goeds toe voor de toekomst.
Op donderdag 13 juni waren meester Paul en zijn vrouw 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! We wensen
jullie Gods genade voor elke nieuwe dag die jullie nog samen mogen beleven.
Personeel
Helaas moeten we voor de zomervakantie ook afscheid nemen van juf Mol. Zij hoopt na de vakantie als
leerkracht te beginnen op het SO ‘De Rank’ in Sliedrecht.
Juf Mol, willen u bedanken voor al het werk wat u gedaan hebt, zowel in de klas en buiten de klas. We wensen
u alvast een heel goede tijd op uw nieuwe werkplek en bovenal Gods zegen voor de toekomst.
Vakantierooster cursusjaar 2019-2020 (LET OP: De studiedagen zijn ditmaal bijgevoegd!)
18 oktober

Studiedag personeel (alle leerlingen zijn deze dag vrij)

21 – 25 oktober

Herfstvakantie

6 november

Dankdag

23 december – 3 januari

Kerstvakantie

6 januari

Studiedag personeel (alle leerlingen zijn deze dag vrij)

24 februari – 28 februari

Voorjaarsvakantie

11 maart

Biddag

10 – 13 april

Goede Vrijdag en Pasen

14 april

Studiedag personeel (alle leerlingen zijn deze dag vrij)

27 april – 8 mei

Meivakantie

21 – 22 mei

Hemelvaart

1 – 2 juni

Pinksteren

3 juni

Studiedag personeel (alle leerlingen zijn deze dag vrij)

Schoolreis kleutergroepen
Aanstaande donderdag is het zover! Dan hopen we met de groepen 1 en 2 op schoolreis te gaan naar
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Tijden
-

De school begint gewoon om 8.30 uur. Bij binnenkomst ligt er voor iedere leerling een oranje sjaaltje en
een naamkaartje klaar op zijn of haar stoeltje. Wilt u deze bij uw zoon of dochter om doen?

-

Om 8.50 uur willen we vertrekken. De kinderen vinden het altijd erg leuk om uitgezwaaid te worden. De
bussen zullen voor de school vertrekken.

-

We hopen rond 14.45 uur weer terug te zijn. Het is leuk als we dan verwelkomd worden door ouders. We
danken dan voor 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 de 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 niet te veel alstublieft.

-

Geld meegeven is niet nodig.

-

Wilt u een briefje met zijn of haar 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/poncho 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 t/m 7
Woensdag 26 juni hopen we met de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. De bestemming
is dit jaar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Hieronder volgen enkele mededelingen van de
schoolreiscommissie:
-

De kinderen worden om 08.30 uur verwacht op school.

-

Rond 09.00 uur vertrekken de bussen richting Rhenen.

-

Het is mogelijk dat uw kind nat wordt omdat er een aantal wateractiviteiten zijn. Zwemkleding is niet
nodig, maar het is wel handig om een extra handdoek en eventueel een stel droge kleding mee te geven
aan uw zoon of dochter.

-

We hopen rond 17.00 uur weer op school aan te komen.

-

Bent u begeleider van een groepje? U krijgt van de leerkracht de nodige informatie!

Samen Bouwen in Vertrouwen

Algemene ledenvergadering
Namens de Raad van Bestuur nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging, die gehouden zal worden dinsdag 18 juni a.s. in de Rehobothschool, Zevensprong 1-3 in Capelle
a/d IJssel. Aanvang van de vergadering 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Aan de leden wordt gevraagd
of zij hun presentiekaart in willen vullen, en aan het begin van de avond in willen leveren.
Tijdens het eerste deel van de ledenvergadering zal het huishoudelijke deel aan de orde komen. Na de pauze
(rond 20.45 uur) tijdens het tweede deel van deze vergadering zal de architect van de nieuw te bouwen school,
Roos&Ros uit Oud-Beijerland, zijn plannen voor de nieuwbouw presenteren. Wij nodigen alle ouders van harte
uit deze avond bij te wonen.

Stuurgroep Samen bouwen in Vertrouwen
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. Voor de Rehobothschool school kunt u terecht bij mevrouw Kolede Pater en mevrouw Terlouw-Terlouw en voor de Eben-Haëzerschool kunt u contact zoeken met de heer J.
Koppe. Schroom niet om contact op te nemen om mee te denken over de toekomstige ontwikkelingen. Op deze
manier kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Klankgroep project Samen bouwen in Vertrouwen
Voor het welslagen van het project Samen bouwen in Vertrouwen willen de projectleiders ook met ouders en
leerlingen om tafel. Doelstelling is vooral betrokkenheid en eigenaarschap creëren en feedback op het project
organiseren. Vrijdag 28 juni 2019 van 10.00-11.00 uur gaat Alex de Bruin op de Rehobothschool, Zevensprong
1-3, Capelle aan den IJssel, met zes ouders van de Rehobothschool en de Eben-Haëzerschool in gesprek. We
zoeken voor de Eben-Haëzerschool een drietal ouders die hier een bijdrage kunnen leveren. U kunt zich
opgeven bij meester Paul via a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl
Op vrijdag 28 juni 2019 van 11.00-12.00 uur gaat Alex de Bruin in gesprek met 6 leerlingen van de beide scholen.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 1 juli.
Vriendelijke groeten,

Team Eben-Haëzerschool
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Bijlage 2: Uitnodiging Zwem4daagse

