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28 mei 2021 – voor alle data geldt D.V.
Agenda
Donderdag 3 juni

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

Dinsdag 15 juni

Algemene Ledenvergadering VVOGG

Maandag 28 t/m woensdag 30 juni

Schoolkamp groep 8

Vrijdag 9 juli

Rapport 2

Maandag 12 juli

Afscheidsavond groep 8

Donderdag 15 juli

Pannenkoekenfeest. School om 14.15 uur uit.

Vrijdag 16 juli

School om 12.00 uur uit. Start zomervakantie.

Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 aug

Zomervakantie

Vreugde
Bij juf Meijer en haar man is op 5 mei een zoontje geboren, Arie Johannes Adriaan. Aron is het broertje van Julia en
Levi. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kleine jongetje! Wat fijn dat alles goed mag gaan. We wensen
jullie gezondheid, voorspoed en Gods Zegen toe.
Verdriet
Bij Cindy van Os (groep 8) en haar familie kwam rouw, omdat haar oma is overleden. Cindy en familie Van Os, van
harte gecondoleerd in dit grote verdriet. We wensen jullie veel sterkte en kracht toe.
Zorgen
Lotte Kersbergen (groep 5) is vorige week gevallen en heeft haar arm gebroken. Ze is geopereerd en ze moet vier
weken in het gips. Lotte, wat vervelend dat je je arm gebroken hebt. Sterkte en beterschap!
De Olijfboom: ‘Samen bouwen in Vertrouwen’

Vakantieplanning 2021-2022
Bij deze delen we met u de vakantierooster voor het volgende cursusjaar, zodat u daar rekening mee kunt houden
bij het plannen van uw vakantie(s).
Herfstvakantie

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Dankdag

Woensdag 3 november 2021
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Kerstvakantie

Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Biddag

Woensdag 9 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartsdag en vrije dag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus

Daarnaast worden er nog een aantal verhuisdagen en studiedagen gepland. Zodra die bekend zijn, geven we de
data aan u door.

Bouw
In de afgelopen periode is hard gewerkt. De vloeren
zijn inmiddels gestort. Op dit moment worden de
wanden geplaatst en de muren gestuct. De school gaat
binnen steeds meer het gezicht van een school krijgen.
Eind volgende week staan naar verwachting alle
wanden op de eerste verdieping (midden- en
bovenbouw) en zullen de wanden op de begane grond
geplaatst worden.

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.
Waterpokken
In één van onze kleutergroepen heerst waterpokken.
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Bedankavond vrijwilligers
In de schoolgids staat dat er 25 juni een bedankavond voor vrijwilligers zal zijn. Hoewel we bij aanvang van dit jaar
dachten, dat dat in juni wel weer zou kunnen, hebben we toch moeten besluiten om deze avond te annuleren in
verband met de geldende maatregelen. Uiteraard hopen we onze vrijwilligers op een andere wijze te bedanken. Wat
fijn dat er zoveel ouders zijn die, ook in deze tijd, altijd voor ons klaar staan!
Schoolreis
Vorig schooljaar is er geen enkele groep op schoolreis geweest. Aan het begin van dit schooljaar hebben de
groepen 3 t/m 7 het schoolreisje ‘ingehaald’. De kleuters zijn toen niet geweest, omdat er veel nieuwe starters op
school gekomen waren. Daarom hebben de kleuters dit jaar nog een reisje ‘tegoed’. De ouders van de kleuters
ontvangen daarover binnenkort meer informatie over.
In de schoolgids staat genoemd dat de groepen 3 t/m 7 op 20 juni op schoolreis gaan. Dit gaat niet door. In plaats
daarvan gaan we op 16 september met alle groepen van de school op schoolreis, in het kader van de sluiting van
de school. Groepen 1 t/m 8 hebben op 16 september hun laatste Eben-Haëzer schoolreisje.
Oversteekhulp gevraagd – herhaalde oproep!
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!
Euro-actie groep 8
Onze groep 8 – leerlingen zijn met een Euro-actie bezig voor Gevangenenzorg Nederland en hun schoolkamp. Een
aantal leerlingen heeft reclame gemaakt voor hun acties (zie bijlage). We brengen dit graag onder uw aandacht!
BSN-activiteiten
Aan het einde van dit schooljaar zullen er nog twee korte BSN-activiteiten plaatsvinden. Activiteit ‘Letterhuis’ is
bedoeld voor de groepen 3 en 4. Deze activiteit vindt plaats op 29 juni en 6 juli. Activiteit ‘Memobord’ is voor de
leerlingen van groep 5 en 6. Deze staat gepland op 23 juni, 30 juni en 7 juli. Opgeven mag bij meester Paul,
info@ebenhaezer-capelle.nl. Uiteraard onder voorbehoud van verandering van regelgeving.

Bijlagen


Bijlage 1 – Actie groep 8, patatkraam



Bijlage 2 – Actie groep 8, broodje knakworst
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Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 11 juni.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Euro-actie groep 8
Wij doen met groep 8 een euro-actie. Daarvoor gaan
we met een paar jongens op het schoolplein staan met
een patatkraam. Dit is er bij ons te kopen:






Frikandel: €1,Frikandel met broodje: €1,50
Frikandel speciaal met broodje: €2,Patatzak: €2,50
Kroket met broodje: €1,50

Sauzen zijn gratis te verkrijgen. U kunt bij ons
langskomen op woensdag 3 juni om 12.15 en
donderdag 4 juni om 12.00.
Door: Robert, Jonathan, Stefan en Chris

Lust jij een lekker broodje knakworst
en wil je het goede doel steunen ?
Koop dan vrijdagmiddag 4 juni in de
lunchpauze een (of meer) broodje(s)
knakworst !
Jij/u steunt daarmee :

Schoolkamp groep 8

---------------------------------------------------Broodje knakworst: 1 euro
Saus :gratis
Alvast bedankt en tot ziens !
----------------------------------------------------

