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23 april 2021 – voor alle data geldt D.V.
Agenda
Vrijdag 23 april

Feestelijke ochtend rondom Koningsdag, alle leerlingen om 12.00 uur uit.

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei

Meivakantie

Woensdag 12 mei

Vrije dag i.v.m. studiedag personeel

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 mei

Vrije dag

Maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag

Donderdag 3 juni

Vrije middag i.v.m. studiemiddag personeel. De school is om 12.00 uur uit.

Vreugde
Bij familie Van Vliet is op 20 maart een dochtertje geboren, Elianne Johanna. Elianne is het zusje van Noëlle (groep
0). Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje en zusje! We wensen jullie gezondheid en voorspoed
toe. Boven alles wensen we jullie Gods Zegen toe, we sluiten graag aan bij de bede op het geboortekaartje: ‘…Heere,
kom wonen in dit kinderhart.’
De Olijfboom: ‘Samen bouwen in Vertrouwen’

Bouw
Vanmorgen hebben we een kijkje genomen op de
bouwplaats van ‘de Olijfboom’. Er wordt hard
gewerkt. De metselaars schieten al aardig op.
Daarnaast

zijn

installateurs

bezig

met

de

vloerverwarming. Er wordt deze week 19 km aan
slangen voor de vloerverwarming aangelegd in de
school. Volgende week worden de ‘zwevende’
vloeren gestort. De vormen van de lokalen, ruimtes,
enz. worden steeds meer zichtbaar. Het dak is
inmiddels waterdicht.
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Weblog
Denkt u nog aan onze weblog? Het streven is dat we minimaal één keer per maand iets plaatsen op de blog. Via
deze site kunt u de blog vinden: https://www.olijfboom.nu/ . Om alles op de blog te kunnen zien moet u eenmalig
een account aanmaken. Dit zijn we verplicht i.v.m. de privacy van leerlingen en medewerkers.

Bericht van de GMR – schooltijden
Beste ouders/verzorgers,
Onlangs heeft het MT de nieuwe schooltijden voor De Olijfboom aan de (G)MR voorgelegd. De nieuwe schooltijden
zullen met ingang van het nieuwe schooljaar op de Rehoboth en Eben-Haëzer van kracht zijn. Het wijzigen van de
schooltijden is een lastige beslissing, enerzijds moeten de belangen van ouders worden meegenomen, anderzijds
moet rekening gehouden worden met formatie/vakantie/studiedagen/urennorm enzovoorts.
Hieronder willen wij u informeren over de nieuwe schooltijden en de afwegingen die het MT daarin heeft gemaakt.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2

08:30-15:15

08:30-15:15

08:30-12:15

08:30-15:15

Vrij

Groep 3-8

08:30-15:15

08:30-15:15

08:30-12:15

08:30-15:15

08:30-15:15

Er is 1 uur middagpauze van 12:00 tot 13:00 uur
Groep 1-2 zijn op vrijdag de hele dag vrij.
Hierbij zijn de volgende afwegingen gemaakt:


We zitten straks met twee scholen naast elkaar (De Olijfboom en de CSV). Om het aantal bewegingen te
spreiden, begint De Olijfboom later dan de CSV.



De CSV heeft een continurooster en is eerder uit dan De Olijfboom. Wij verwachten in de middag om 15:15
dan ook geen problemen met de drukte rond de school.



Er is gekozen voor een uur middagpauze, zodat de kinderen die thuis willen eten daarvoor de gelegenheid
hebben. Iedere leerkracht heeft recht op een half uur middagpauze, wat met 1 uur middagpauze kan worden
gegarandeerd. Alle leerlingen hebben dan een half uur etenspauze en kunnen een half uur buiten spelen.



De nieuwe schooltijden geven ruimte om studiedagen voor het personeel te kunnen inplannen, wat
belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs.



Ouders die verder weg wonen (Rotterdam-Alexanderpolder, Nieuwerkerk aan den IJssel, Kralingseveer),
zullen een stuk verder moeten rijden en eerder beginnen. Daarom is er gekozen voor zoveel mogelijk hele
schooldagen, zodat het aantal momenten van ophalen/brengen kinderen beperkt blijft. Groep 1-2 zijn drie
dagen vrij, voordat ze weer vier dagen naar school gaan.
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Met een volledige lesweek in de groepen 3-4 is er voldoende tijd voor alle lessen en meer ruimte om
tussendoor op een ontspannende manier te leren.



Voor de formatie is hetzelfde aantal uren in de groepen 3-8 overzichtelijk en kunnen schoolbrede activiteiten
makkelijker worden georganiseerd.

Met bovenstaande afwegingen zouden wij, als GMR, hiermee willen instemmen. Als ouder/verzorger mag u reageren
of u voor of tegen bent. Wilt u bij uw keuze een korte motivatie geven? U kunt uw keuze per email naar de secretaris
van de GMR versturen (Meester de Deugd, j.deDeugd@rehobothschool-capelle.nl)
Een vriendelijke groet namens de GMR
Overblijven / TSO
Naast de schooltijden vraagt ook de organisatie van de Tussenschoolse opvang (TSO) op De Olijfboom onze
aandacht. In verband hiermee ontvangt u morgen een digitale vragenlijst. Wilt u deze alstublieft invullen? Met de
resultaten kan de overblijfcommissie vervolgens aan de slag.
Koningsdag
We willen morgen, vrijdag 23 april, aandacht geven aan Koningsdag! Via de mail en Parro bent u hierover
geïnformeerd. Ontbijten doen we morgenochtend gezellig met z’n allen op school! Wilt u ontbijt voor uw kind(eren)
meegeven? We hopen op een gezellige ochtend! Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij, dan begint de meivakantie.
Oversteekhulp gevraagd
Aan het einde van de schooldag steken heel veel leerlingen het fietspad over, om vanaf ons schoolplein bij de
fietsenberging te komen. Soms ontstaan er bij het oversteken helaas gevaarlijke situaties. We zoeken een aantal
ouders die bereid zijn om één of meerdere dagen per week toezicht te houden en de kinderen te helpen met
oversteken. U kunt zich daarvoor aanmelden bij meester Paul, info@ebenhaezer-capelle.nl. Alvast hartelijk dank!
Afscheidsavond groep 8 – voor in uw agenda
In tegenstelling tot wat in de schoolgids staat, zal de afscheidsavond van groep 8 plaatsvinden op maandag 12 juli.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 21 mei.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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