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11 juni 2021 – voor alle data geldt D.V.
Agenda
Dinsdag 15 juni

Schoolreis met de kleutergroepen

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

Ongeluk
Loïs van der Wal (groep 3a) had een ongelukje. Haar voet kwam tussen de spaken van een fiets en heeft daardoor
ruim een week in het gips gezeten. Nu is het gips er af en kan ze er al weer redelijk op lopen, hoewel het nog lastig
gaat. Loïs, beterschap verder hoor! We hopen dat je voet goed mag genezen.
De Olijfboom: ‘Samen bouwen in Vertrouwen’

Bouw van de school
In de achterliggende weken is de bouw van onze
school ‘De Olijfboom’ onverminderd door gegaan.
Op de foto ziet u de gang van de middenbouw.
De wanden staan op de eerste etage. Nu worden
de wanden op de begane grond geplaatst.

Huisstijl
Niet alleen wordt er gewerkt aan het gebouw. Ook
wordt door de ontwikkelgroep Huisstijl gewerkt
aan de huisstijl van de nieuwe school.
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Benoeming juf Kaashoek en meester Meulstee
De Raad van Bestuur heeft onlangs juf G. Kaashoek voor vier dagen als leerkracht voor de bovenbouw en meester
J. Meulstee voor 2,5 dagen als onderwijsassistent met ingang van het nieuwe schooljaar. Na zijn middelbare school
periode heeft hij de opleiding sport en beweging op het CIOS in Goes gevolgd. Na afronding van de opleiding sport
en beweging is hij één dag in de week lerarenondersteuner bij de gymles. Daarnaast volgt hij de Pabo duaal, zodat
hij in verschillende groepen zal mee lopen. Juf Kaashoek is bezig met de afronding van de Pabo-opleiding.

Vacature in de bovenbouw
We hebben op dit moment nog een vacature in de bovenbouw. Zaterdag zal er opnieuw een advertentie geplaatst
worden in het Reformatorisch Dagblad.

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.
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Schoolreis met de kleutergroepen
Wat hebben we er zin in… aanstaande dinsdag, 15 juni, hopen we met de groepen 0, 1, 1/2a en 1/2b op schoolreis te
gaan! Hieronder leest u informatie over ons bezoek aan Plaswijckpark. Zoals we al eerder met u gedeeld hebben,
vindt de schoolreis plaats binnen de schooltijden.

Tijden
-

8.30 uur: De school begint, de leerlingen worden in de groep verwacht.

-

9.15 uur: De klassen komen naar buiten, op het plein krijgt iedere begeleider zijn of haar groepje toegewezen.

-

9.30 uur: De bussen vertrekken! We vinden het leuk om uitgezwaaid te worden.

-

Rond 15.00 uur hopen we weer terug te komen op school. De kinderen gaan met de juf mee naar binnen. Na
het danken komen de kinderen weer naar het plein toe en mogen ze opgehaald worden.

Wat belangrijk is…
-

De weersverwachtingen voor a.s. dinsdag zijn heel goed! Het kan best heel warm worden voor de kinderen. Wilt
u uw kind daarom een petje of zonnehoedje meegeven?

-

Ook raden we u aan om uw kinderen ’s ochtends al goed in te smeren met zonnebrandcrème. We hebben de
ouders die meegaan gevraagd om een flesje zonnebrandcrème mee te nemen, zodat de kinderen halverwege
de dag opnieuw ingesmeerd kunnen worden. Als uw kind speciale zonnebrandcrème gebruikt, wilt u deze dan
meegeven?

-

Vanwege het warme weer hebben we besloten dat de kinderen mogen spelen in de Havenspeeltuin (de speeltuin
met water). Wilt u daarom zwemkleding meegeven aan uw kind? Na het spelen laten we de kinderen droog
worden, en krijgen ze over hun (dan inmiddels) droge badkleding hun gewone kleding weer aan. Voor de
zekerheid hebben we de ouders die mee gaan gevraagd om één badhanddoek mee te nemen. In principe is een
badhanddoek meegeven dus niet nodig, maar mocht u denken dat uw kind daar behoefte aan heeft, dan kunt
u natuurlijk een (kleine) badhanddoek of hamamdoek in zijn of haar tas stoppen.

-

Als u geen badkleding in de tas doet, gaan wij er van uit dat uw kind NIET in het water mag.

We hopen op een fijne dag met elkaar!

Cito Eindtoets en Entreetoets
Groep 8 maakte de eindcito. Inmiddels zijn de resultaten daarvan binnen. Onze schoolscore was 538,2. Het landelijk
gemiddelde kwam op 534,5 uit. Groep 7 maakte de entreetoets. Gemiddeld hadden onze leerlingen 123,6 opgaven
goed (t.o.v. een landelijk gemiddelde van 119,2).
De schoolscores liggen dus beiden ruim boven de landelijke gemiddelden. Een heel mooi resultaat.
Leerlingen van groep 7 en 8, jullie hebben er hard voor gewerkt om deze mooie resultaten te halen. Niet alleen in
groep 7 en 8, maar ook alle jaren er voor! We weten ook dat er verschillen zijn… wat voor de één heel makkelijk is, is
voor de ander echt ingewikkeld. En die leerling kan in andere vakken of vaardigheden juist weer heel goed zijn. Jullie
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hebben allemaal (verschillende) talenten van de Heere gekregen. En we hopen en bidden dat jullie die nu, en ook in
de toekomst op het voortgezet onderwijs, goed mogen gebruiken!
Praktisch verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 hadden hun praktisch verkeersexamen. Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd. Van harte
gefeliciteerd, jongens en meiden! Goed gedaan.
Mondkapje
Denkt u aan het dragen van een mondkapje als u in de school bent?
Teenslippers
Met regelmaat zien we leerlingen op school komen met teenslippers aan met een hele dunne zool. Als er op zulke
teenslippertjes gerend wordt, zit een ongeluk in een heel klein hoekje is onze ervaring. We willen u vragen of u het
dragen van deze slippers alstublieft zoveel mogelijk wilt vermijden.
Bijlagen


Bijlage 1 – Schutse Bestelbrief. Ook ontvangt ieder gezin vandaag een papieren folder van De Schutse.



Bijlage 2 – Nieuwsberichten CJG

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 25 juni.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Hoe kunt u bestellen?
U kunt de lijsten mailen, appen, doorbellen of bezorgen bij de volgende adressen:
Geertruida Voorthuyzen
Paulus potterlaan 23
06-14686078
gvoorthuyzen@koelewijnbestratingen.nl

Ellen van Krimpen
Kanaalweg 11
06-30188194
ellenvankrimpen@hotmail.nl

Marijn van der Vlist
Merellaan 286
06-20544773
mmvlist@live.nl

Arieën Roozendaal
Talingstraat 29
06-30389243
a.roozendaal@gmail.com

Anne-Ruth Roodhorst
Bermweg 340
06-23184281
anne-ruthroodhorst@hotmail.com

Marie-José Terlouw
Merelhoven 343
06-45393225
majroodhorst@hotmail.com

Bestellijsten kunnen tot uiterlijk zaterdag 19 juni 2021 ingeleverd worden.
Zie voor bestellijst de achterzijde van dit formulier.

Afhalen of bezorgen? >> Vink aan wat van toepassing is
U kunt uw bestelling afhalen of laten bezorgen:
 Bij bezorging >> wij bezorgen op:
D.V. zaterdag 26 juni in de ochtend. Vul hieronder uw gegevens in:
o Naam:
o Adres:
o Telefoonnummer:
 Bij afhalen >> u kunt uw bestelling afhalen op:
D.V. zaterdag 26 juni van 10.00 tot 15.00 aan Kanaalweg 11

Betalen? >> Vink aan wat van toepassing is
 U kunt contant betalen of
 U kunt bij afhalen per pin betalen of
 U kunt het geld overmaken op:
o Rekeningnummer: NL61 INGB 0007 8593 17
o Ten name van: Stichting gehandicaptenzorg Eben Haezer
o Vermeld in omschrijving: uw achternaam en adres

Bij het ophalen van uw bestelling kunt u voor €10 uw auto laten wassen!

Suikerbrood

Bakker Casteleijn

€

€

€

1,90

1,85

2,00

3,00

2,70

Prijs

Panty 35 dernier (3x)

Panty 35 dernier (1x)

Panty 15 dernier (3x)

Panty 15 dernier (1x)

€

€ 13,50

€ 10,00

€

9,95

Prijs

€

9,95

Druiven (bakje)

Hand sinaasappels (10 stuks)

Pers sinaasappels (10 stuks)

Appels Goudreinetten (kg)

Appels Elstar (kilo)

Appels Jonagold (kilo)

Meloen p/s

Kiwi's (10x)

Aardbeien (bakje)

Bananen (kilo)

Versproducten vd Spek

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2,00

3,50

2,00

1,50

1,95

1,95

1,50

3,50

3,00

1,50

Prijs

Totaal

Eierkoeken (4x)

€

1,65

Nederlof - Herenmode

€

Aantal

Witte bollen (6x)

€

1,90

Sokken d.blauw maat 39-42

Prijs

Krentenbollen (4x)

€

8,50

Sokken d.blauw maat 43-46

Panty's D. Koelewijn

Appelflappen p/s

€

8,00

Totaal

Gevulde koeken p/s

€

4,50

Aantal

Saucijzenbroodje p/s

€

Belegen kaas (pond)

Jonge kaas (pond)

Komijnenkaas (pond)

€

€

€

€

€

3,00

3,00

3,00

6,00

5,00

4,00

5,00

5,00

3,50

Kleuren: Huidskleur / Marine / Singapour / Zwart
Maten: (S/M) / (L/XL) / (XXL) / (XXXL)

Aardbeienslof p/s

€

Totaal

Appeltaartje p/s

Aantal

Boterkoek p/s

Oude kaas (pond)

€

3,00

Totaal

Studentenhaver (zakje)

€

3,00

Aantal

Japanse mix (zakje)

€

3,00

Grillw. pond - varken p/s

Grillw. pond - kip p/s

Slagerij B. Adriaanse

€

€

€

€

7,95

7,95

7,50

7,50

7,50

Prijs

Lipstick

Aloë Vera

€

Prijs

2 potjes

Grillw. pond - saté p/s

€

1,50

Chocolade rozijnen (zakje)

€

3,00

€

Notenmix gezouten (zakje)

€

Prijs

4,90

Pinda's (zakje)

€

Hoogwaardige schoenpoets

9,90

Pinda's gesuikerd (zakje)

1 potje

€

7,50

Rijst koekjes (zakje)

Beenham pond - naturel p/s

Totaal

€

9,95

Beenhammetje pond - provencaals p/s

Totaal

Deostick

Aantal

7,95

2,50

€

€

Prijs

Prijs

Stroopwafels - Markus

€ 16,50

Stroopwafels (10) - 1x

Beenham pond - honing/mosterd p/s

Aantal

€

3,00

2,50

Handzeep

€ 21,95

€

€

Tandpasta

Fruit melange (zakje)

Hara

€ 65,00

Totaal

Conditioner

€ 22,95

Fles verzorgingsmiddel

€ 53,50

Aantal

Shampoo

Vario Raamreiniger (32 cm)

€ 52,50

7,00

Vario Raamreiniger (19 cm)

€ 38,90

€

Standaard raamreiniger (32 cm)

€ 19,40

Stroopwafels (10) - 3x

Standaard raamreiniger (19 cm)

€ 17,90

t Boekenhoekje

€ 12,50

Kristal doek: blauw / grijs / wit

€ 39,90

Totaal

3,75

Oven reiniging set

Aantal

Rollen snoep diverse (30x)

€

2,50

Insectenspray

€ 27,20

4,50

Bonbons (250 gram)

2,25

Prijs

€

2,65

Natura droogdoek (3 voor prijs 2)

€

Gemengd snoep (500 gram)

€

3,60

Prijs

Jan Pannenkoeken

€

2,80

Snoepwaren

Jan Pannenkoeken naturel (8 st)

€

2,00

Rollen snoep diverse(10x)

Jan Pannenkoeken spek (2 st)

€

2,35

Naam boek

Prijs

Aantal

Totaal

Vul hieronder het gewenste boek in. Alle titels die bij het Boekenhoekje
verkijgbaar zijn, kunt u hieronder invullen.

Jan Poffertjes Familiezak (75 st)

€

Totaal

Jan Poffertjes (38 st)

€

Aantal

American Pancakes naturel (6 st)

Aantal

Aantal

Totaal

Totaal

Ook andere HARA producten zijn bij Stieneke te bestellen. Graag dan
contact met haar opnemen via email: stieneke56@solcon.nl of
telefoonnummer: 0623197532.
American Pancakes bosvruchten (4 st)
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Buitenspeeldag: 10 leuke buitenspeeltips!
Op 9 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Op de website van het CJG vind je 10 leuke
buitenspeeltips! Ga je creatief aan de slag met bubbelkunst of zoek je het avontuur op met het
spannende dobbelspel? https://cjgcapelleaandenijssel.nl/buitenspeeltips-voor-in-de-meivakantie/

Gratis zomercursus ‘Plezier op school’ voor aanstaande brugklassers
Het is best spannend om naar de middelbare school te gaan. Zeker voor kinderen die moeite hebben
om vrienden of vriendinnen te maken, of slachtoffer zijn geweest van pesten. Voor die kinderen is er
de gratis zomercursus ‘Plezier op school’. Meer informatie:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/tweedaagse-training-plezier-op-school/

Leuke en gezonde pizzarecepten om samen te maken
Op 14 mei was het 'Pizza Party Dag'. Op die dag deelde het CJG leuke pizza recepten om samen met
je kinderen te maken. Maar pizza is altijd lekker! Bekijk de recepten:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/pizza-party-dag-leuke-recepten/

