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Op vrijdag 8 februari a.s. wordt onze school bezocht door de inspectie van het onderwijs. Mevrouw Rodgers komt voor het thematisch onderzoek “Lerarenkracht”: theorie en praktijk in het didactisch handelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om op scholen informatie op te halen vanwege de inspectietaak toezicht te houden
op het onderwijsstelsel. Deze informatie is een van de bronnen voor
de “Staat van het Onderwijs” dat jaarlijks in april verschijnt.
Tijdens het bezoek staan de volgende vragen centraal:

Wat is het beeld van het didactisch handelen als het gaat om
taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback?

Welke ambities streeft de school na als het gaat om didactisch
handelen?

Hoe gaat de school de kwaliteit van het didactisch handelen
na?

Hoe zijn de eigen ambities van de school terug te zien in de
praktijk?

Interessante informatie
maandag 4 februari
15.30 uur Inschrijving nieuwe
leerlingen
donderdag 7 februari
20.00 uur Cursus TSO 1
vrijdag 8 februari
Inspectiebezoek

De inspecteur zal samen met juf Eveline Wagenaar 4 groepsbezoeken doen in de groepen 1-2, 3-4, 6-7 en 7-8 en daarnaast is er een
gesprek met de directie en een reflectiegesprek met het team.
Omdat dit een klein onderzoek betreft, wordt er geen onderzoeksverslag of rapport geschreven.

woensdag 13 februari
1e Rapport
20.00 uur Cursus TSO 2
vrijdag 15 februari
Studiedag TEAM—Kinderen VRIJ
maandag 18 februari
donderdag 21 februari
Gespreksavonden
Techniekweek

Inschrijving leerlingen
Op maandagmiddag 4 februari is er voor ouders gelegenheid hun
kind in te schrijven als leerling van onze basisschool.
TIJDEN: 15.30—16.30 uur of op afspraak

Opbrengst Goede doelen
07 jan

€

28,87

14 jan

€

25,15

21 jan

€

25,07

28 jan

€

27,30

TOTAAL

€ 623,38

Kinderen die vóór 1 oktober 2020 4 jaar
hopen te worden, kunnen worden opgegeven.
Informeert u ook nieuwe ouders in uw omgeving?
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Deze nieuwsbrief is ook
te vinden op onze WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
Spreekavonden
Eind februari is er voor
ouders volop gelegenheid
om met de leerkrachten
in gesprek te gaan over
de vorderingen van de
kinderen.
Dit kan tijdens de
spreekavonden die we
hebben gepland op:
maandag 18 februari
donderdag 21 februari
We willen graag met alle
ouders in gesprek en
daarom zullen we zelf
een indeling maken.
Eventueel kan er wel onderling worden geruild.
Voor groep 8 gelden deze
gesprekken niet, omdat
de schoolkeuzegesprekken al eerder in februari
op de planning staan.

Wintertijd
Vakantierooster
2019-2020
Het vakantierooster 2019-2020 is door de medezeggenschapsraad
op donderdag 24 januari besproken en vastgesteld :
Herfstvakantie
21 - 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 - 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 - 28 februari 2020
Goede Vrijdag & Pasen 10 - 13 april 2020
Meivakantie
27 april - 8 mei 2020
Hemelvaartsdag
21 - 22 mei 2020
Pinkstervakantie
1 - 2 juni 2020
Zomervakantie
17 juli - 28 augustus 2020

Geen succes op damtoernooi
Op zaterdag 26 januari werd in de Multistee in Goudriaan voor het
eerst het Molenlandendamtoernooi gehouden. Van onze school
deed een pupillenteam mee met leerlingen uit groep 7/8.
Na een wekenlange competitie in groep 7/8 hadden 5 spelers zich
geplaatst voor het team van onze school: Samuel Gijsen, Jort
Blom, Thirza Lekkerkerker, Leonhard Geurtsen en Mallouka van
Schaik. Helaas moest Thirza zich zaterdagmorgen ziek afmelden en
moest Mallouka ‘s middags ergens anders heen.
Het damteam begon uitstekend aan deze damdag. De Hoeksteen
uit Giessenburg en De Bron 3 uit Molenaarsgraaf werden met 6-2
verslagen, maar daarna droogde de puntenproductie op. Winnen
lukte niet meer en zelfs remises waren zeldzaam. De reeks nederlagen werd onderbroken met een zege op De Zaaier uit Wijngaarden, maar aan het einde van de dag waren de 6 punten en de 19
bordpunten niet genoeg voor plaatsing voor de volgende ronde.

Molenwaard Actief
In de maanden februari
en maart wordt voor de
leerlingen van groep 1-2
de workshop DANS georganiseerd.
Deze workshop wordt op
woensdag gegeven en
duurt 4 weken, namelijk
op 13+20 februari en op
6+13 maart van 12.3013.30 uur.
Alle kinderen die zin in
dansen hebben of dat
eens willen proberen, zijn
hartelijk welkom.
Opgeven via de website
van Molenwaard Actief.

Eben-Haëzer eindigde als 9e en was daarmee uitgeschakeld.
Jammer voor onze dammers, maar ze hebben ongetwijfeld een
leuke dag gehad.

NIEUWSFLITSEN
1e Rapport
__________________
Op woensdag 13 februari
ontvangen onze leerlingen
hun eerste rapport.
Dit geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de
kinderen die dit jaar in
groep 1 gestart zijn.

Studiedag TEAM
_____________________
Op vrijdag 15 februari
heeft het team een studiedag. Op die dag zullen
we ons samen gaan buigen over de resultaten
van de eerste periode.
Daarnaast zullen ons bezig houden met de vragen:
Wat ging goed?
Wat kan beter?

Overleden
___________________
Op 31 januari kregen we
het verdrietige bericht dat
de vader van juf Barbera
Tromp is overleden.
We wensen de juf en haar
familie de kracht en troost
toe om dit verlies te dragen.
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Opvoedadvies
Voor vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind
“Tja, ik roep graag jullie hulp in. Het zal wel zo'n basic ding
zijn, maar ik kan er maar niet mee omgaan…”
Zo nu en dan komt iedere ouder/opvoeder voor vragen te staan, want opvoeden is
lang niet altijd eenvoudig. De juiste ondersteuning, informatie of advies kan dan
helpen.
Heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren) en zou u het fijn
vinden als iemand eens met u meedenkt, neem dan contact op met de
opvoedadviseur. Zij luistert naar uw verhaal en samen wordt een oplossing gezocht
die bij u past.
Meestal is één gesprek al voldoende, maar soms zijn een paar gesprekken nodig
om een antwoord te vinden op uw vragen.
Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder verwijzing een afspraak
maken, passend bij uw voorkeur: een huisbezoek, een telefonisch consult of via email/whatsapp contact.
Indien nodig, kan de opvoedadviseur u ondersteunen bij het vinden van andere
hulp.
Er wordt geen dossier opgemaakt.
Opvoedadvies is bedoeld voor alle ouders en verzorgers met vragen over opvoeden
en opgroeien van kinderen van 0 t/m 19 jaar.
Advies nodig? Bel of mail:
T| 06 83092672
E| n.de.vries@rivas.nl
Opvoedadvies is een onderdeel van Rivas in samenwerking met gemeente
Molenlanden

