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Een nieuw schooljaar
Een nieuw schooljaar
Maandag is het nieuwe schooljaar weer begonnen en we zijn dankbaar dat alle kinderen gezond en wel een nieuwe start konden maken. Na zes weken vakantie is het voor de kinderen best spannend
om voor het eerst of opnieuw naar school te gaan. Hoe zal het
gaan? We hopen dat alle kinderen een heel goed jaar tegemoet
gaan en het ook goed naar hun zin
zullen hebben. De leerkrachten zullen in elk geval hun uiterste best
doen om er een fijn schooljaar van
te maken.
Welkom en tot ziens!
In deze nieuwsbrief heten we een aantal nieuwe leerlingen hartelijk
welkom op onze school. Dat is Dylan van Dijk in groep 6 en uit
groep 1: Madelief Laman en Stijn Westerlaken. We wensen jullie
veel plezier op onze school!
Eind vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van Daniëlle
Teeuw. De familie Teeuw is al enige tijd verhuisd naar Noordeloos
en Daniëlle gaat vanaf dit schooljaar naar de School met de Bijbel
in Noordeloos. Het ga je goed!
Nieuw meubilair
De groepen 3/4 en 4/5 zijn het schooljaar gestart met nieuw meubilair. Alle tafelbladen zijn van licht hout en even hoog en de laatjes
voor de leerlingen zijn ook anders. Het meubilair wordt gefaseerd
ingevoerd, omdat de school krimpt en dit daarom de beste oplossing is.

dinsdag 18 september
Studiemiddag TEAM
Alle leerlingen MIDDAG vrij.
do 20 sep: Vergadering M R
ma 24 sep: Ouderraad
wo 26 sep: School op SEEF

Opbrengst Goede doelen
27 aug
€ 28,92

Personeelsnieuws
In de vakantie is duidelijk geworden dat juf Betty Monteny definitief niet meer terug keert als juf op onze
school. Zij zal tot aan haar pensionering in oktober 2019
niet meer werken. Hoe en wanneer we als school afscheid van haar nemen is nog onderwerp van gesprek.
Maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat
dit afscheid in kleine kring zal plaats vinden.
Juf Miranda Buter is langdurig ziek en heeft tijd nodig om
aan haar herstel te werken. We wensen haar van harte beterschap! Juf Miranda had een aflopende vervangingsbenoeming en keert daarom definitief niet meer terug op
school.
In de zomervakantie is juf Germa van Dijk gevallen en heeft daarbij
een lelijke armbreuk opgelopen. Na een noodzakelijke operatie gaat
het weer de goede kant op en kan ze met wat aanpassingen werken.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
SCHOOLGIDS
JAARKALENDER
2018-2019
De nieuwe schoolgids
kunt u vinden op de
website van de school.
De jaarkalender heeft
u allemaal ontvangen?
Hij staat vol handige
informatie, het jaarrooster en de verjaardagen. Geef hem een
prominent plekje in
huis!

Wintertijd
Startgesprekken
& Inloopmiddag
10 & 13 september
Net als andere jaren willen we al vroeg in het schooljaar met u als
ouders in gesprek over uw kind(eren). We noemen dit de startgesprekken. Tijdens dit gesprek is er de gelegenheid om bepaalde zaken die u belangrijk vindt met de nieuwe leerkracht(en) te delen.
Zaken zoals het karakter van het kind, het uitspreken van verwachtingen naar elkaar en om samen te bespreken wat het komende
schooljaar goed zou zijn voor uw kind. Ook is het fijn dat er vroegtijdig gelegenheid is om kennis met elkaar te maken en eventueel
afspraken te maken. Deze startgesprekken staan gepland op maandag 10 september. Als uw kind bij dezelfde leerkracht(en) is
gebleven is een startgesprek wat ons betreft overbodig.
Graag willen we u de gelegenheid geven om te komen kijken wat er
zoal in de groepen gebeurt. Wij nodigen u hartelijk uit om op
donderdagmiddag 13 september na schooltijd met uw
kind(eren) in de groep te komen. Welkom!
Verdere informatie hierover volgt z.s.m.

Anti-pestweek

VERSCHIJNING
NIEUWSBRIEVEN
Vanaf dit schooljaar is
het de bedoeling dat
de nieuwsbrieven per
maand verschijnen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt dus in
oktober 2018.

WOENSDAG
FRUITDAG
Woensdag is onze
fruitdag. Dan nemen
we geen koekjes,
snoepjes en dergelijke
mee naar school, maar
alleen FRUIT en/of
RAUWKOST. Doen jullie allemaal weer mee?

Vanaf dit schooljaar hebben we in september
aandacht voor de landelijke anti-pestweek. In
alle groepen zal extra tijd worden ingeruimd
om met de leerlingen na te denken over dit
probleem. We zetten hiermee in op het welzijn
van alle leerlingen!
Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee
bedoelen we de leraar. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. Zodat ze je weten te
vinden als er iets speelt en om hulp durven vragen. Door aan je
leerlingen te laten zien dat je om ze geeft, groeit hun vertrouwen
in jou. Je verlaagt daarmee de drempel om naar je toe te komen
als er iets speelt. En dat is nodig: in de aanpak van pesten speelt
de leraar een grote rol. Laat je zien!

NIEUWSFLITSEN
STUDIEMIDDAG
dinsdag 18 september
__________________

KINDEREN
‘s middags VRIJ!!
Dit schooljaar hebben
we wat vaker studiemomenten gepland.
Deze dinsdagmiddag
gaan we aan de slag
met eigenaarschap.

Ouderbijdrage
_____________________
Binnenkort ontvangt u
een brief waarin we u vragen om de ouderbijdrage
voor het schooljaar 20182019 over te maken op
onze schoolrekening.
Het is fijn als het lukt om
vóór 1 oktober 2018 te
betalen.
Alvast dank!
Rekeningnummer School:
NL67 RABO 0342 7564 00

Afspraak Verjaardagen
___________________
Rondom verjaardagen van
leerlingen maken we
graag de volgende afspraken:
-Alleen in groep 1-2 mogen ouders in de groep bij
het feest zijn.
-Fotograferen en filmen is
niet toegestaan, behoudens een foto van alléén
de jarige!

