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AGENDA oktober & november
18-10: Vrije dag i.v.m. studiedag personeel.
18-10 t/m 25-10: Herfstvakantie.
31-10: Luizencontrole.
05-11: Studiemiddag personeel. De school is om 12:00 uur uit.
05-11: Schoonmaakavond 1 voor de ouders / verzorgers met achternaam beginnend met A t/m K.
06-11: Dankdag. Er is deze dag geen school.
19-11 en 21-11: Oudermorgens in alle groepen.
25-11: Ouderavond over de bouw van de nieuwe school en het fusieproces.
Wel en wee
De familie Smit is verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Elin. Wij feliciteren Levi (3b) en Mila (1) en wensen
dit gezin van harte de zegen van de Heere toe bij het opgroeien en opvoeden van de kinderen.
Personeel
Mijn naam is Wilma Bénard-de Groot. Samen met mijn man Tonnie woon ik in Capelle aan den IJssel.
Sinds 1 oktober ben ik met mijn nieuwe uitdaging als onderwijsassistente begonnen. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik werkzaam in verschillende groepen, verder neem ik ook
regelmatig een aantal kinderen mee uit de klas om deze extra begeleiding te bieden. De komende
weken hoop ik de leerlingen, collega's en de school nog beter te leren kennen.
Kinderboekenweek 2019
Inmiddels hebben we de kinderboekenweek 2019 achter de rug. Wat zijn er veel fijne activiteiten gedaan:
voorleesontbijt, voorlezen door de wethouder, voorleeswedstrijd, actie voor Kenia, enz. De voorleeswedstrijd vond
plaats op vrijdag 11 oktober. Veel kinderen hadden goed geoefend en natuurlijk was de finale weer spannend. De
uiteindelijke winnaars van de voorleeswedstrijd 2019 zijn: Nathanaël Bos (5), Emma van der Grond (4/5), Eva Koelewijn
(7) en Millicent Asare (8a). Van harte gefeliciteerd, winnaars!
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We hopen in de volgende nieuwsbrief de opbrengst van de actie voor Kenia met u te delen.
Jubileum meester Roobol
Woensdag 16 oktober was een feestelijke dag die in het thema ‘Op reis!’ stond. Meester Roobol werd thuis feestelijk
opgehaald in een mooi authentiek VW busje. Daarna werd hij muzikaal ontvangen op de Rehobothschool en luisterden
de jubilaris en zijn gezin, alle leerlingen en leerkrachten in de hal naar de Bijbelvertelling over Paulus’ zendingsreis,
verteld door meester Van Dijk. Halverwege de morgen vertrokken meester Roobol en zijn gezin naar de EbenHaëzerschool waar zij nogmaals muzikaal en feestelijk ontvangen werden. Elke bovenbouw groep had iets voorbereid
aan de hand van het thema. De meester moest natuurlijk zo goed mogelijk alle spellen doen en opdrachten vervullen.
’s Middags hebben alle collega’s van beide scholen een spelmiddag in Hoek van Holland doorgebracht en is de dag
afgesloten met een etentje met bestuur en personeel. Meester Roobol kijkt terug op een mooie jubileumviering. Wij
wensen hem nog goede werkjaren op onze school toe.
Luizencontrole
Op donderdag 31 oktober is de volgende luizencontrole. Momenteel zijn er meerdere leerlingen met hoofdluis op
school. Wilt u uw kind(eren) zorgvuldig kammen en blijven controleren, zonodig behandelen? Signaleert u hoofdluis,
geeft u dit dan z.s.m. door aan de leerkracht van uw kind.
Wij vragen u of u het haar van uw dochter(s) zoveel mogelijk vast wilt houden, in een staart of knot.
Schoonmaakavond
Op dinsdag 5 november zal de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar georganiseerd worden. De schoonmaak
duurt van 18:30 uur tot uiterlijk 21:00 uur. Van alle gezinnen waarvan de achternaam met een A t/m K begint, wordt er
één ouder / verzorger verwacht. Reserveer deze datum vast. In een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie.
Informatieavond
Op maandag 25 november 2019 hebben we een informatieavond belegd op de Rehobothschool voor alle ouders. We
willen alle ouders op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het proces Samen bouwen in
Vertrouwen en met betrekking tot de nieuwbouw van de school. De heer Alex de Bruin en Dick Both die de fusie van de

twee scholen begeleiden en de architect, de heer Sim Hanemaaijer, zullen op deze informatieavond u op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen.
Bijlagen
1.

Aankondiging verkoping vrouwenvereniging Elimkerk

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 november.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

