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Mega-opbrengst W4W
Wonderlijk Gemaakt
Rekendag

Komend schooljaar zet de krimp van de school door. We zullen dan
nog ca. 94 leerlingen hebben en dat betekent dat we terug moeten
van 5 naar 4 groepen, want met de terugloop van het aantal leerlingen loopt ook de financiering terug.
Hoe gaan we volgend schooljaar werken?
Groep
Groep
Groep
Groep

Damteam
Eindtoets

1/2—
3/4—
5/6—
7/8—

14
21
25
34

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

De omvang en de ondersteuningsbehoefte van de groepen wordt
heel verschillend, maar de allergrootste ondersteuningsbehoefte zit
vanwege de omvang en de problematieken die spelen in de fikse
groep 7/8. Daarom hebben we ons intern beraden op de te nemen
maatregelen. Daar is het volgende uitgekomen:

Spreekweek
Paasviering
Verkeersexamen
Meivakantie
Blz.3 Schoolreis 2019!!
Interessante informatie
maandag 1 april
Medezeggenschapsraad

* De groep wordt 2 dagen gesplitst. (groep 7 en groep 8 apart).
* Op alle dagen dat de groep niet gesplitst is, zijn er 2 mensen in
de groep, namelijk een leerkracht en een onderwijsassistent. Dit
noemen we co-teaching, waarbij de leerkracht en de OA nauw samen werken om zo de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.
Het lijkt ons goed u hierover tijdig te informeren!

woensdag 3 april
Grote Rekendag
donderdag 4 april
Verkeersexamen groep 7
week 8-11 april
Spreekweek
vrijdag 12 april
Koningsspelen MIDDAG VRIJ
16-17-18 april
Eindtoets groep 8
donderdag 18 april
Paasviering met ouderen

Opbrengst Goede doelen
04 maart

€ 36,40

11 maart

€ 33,40

18 maart

€ 23,25

25 maart

€ 43,60

JAARTOTAAL

€ 859,18

MEGA opbrengst W4W
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben met hun sponsorloop Wandelen voor Water 2019 een enorm bedrag bij elkaar gebracht. Toen
alle briefjes en munten in de automaat bij de bank waren verdwenen
kwam er een gigantisch totaalbedrag uit:

€ 2.048,95
Dat verdient een welgemeend woord van dank aan de meisjes en
jongens van groep 7 en 8, die geweldig hun best gedaan hebben om
een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te krijgen. Maar natuurlijk
ook veel dank aan alle plaatselijke sponsoren! De opbrengst zal worden overgemaakt naar ZOA te Apeldoorn en gaat naar een project in
Nigeria. Hiervoor w orden o.a. w aterputten gebouw d, toiletblokken geïnstalleerd en er wordt hygiënevoorlichting gegeven.

Pa g in a 2

Deze nieuwsbrief is ook
te vinden op onze WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Paasviering
Onze jaarlijkse paasviering wordt op donderdagmorgen 18 april
georganiseerd.
We nodigen voor deze
viering de ouderen
(70+) uit Ottoland uit.
Dat is dus anders dan
bij de andere drie
vieringen.

Verkeersexamen
Op donderdag 4 april
staat voor groep 7 het
landelijk verkeersexamen
op het programma. ‘s
Morgens gaan ze eerst op
de fiets naar Bleskensgraaf voor het praktisch
deel van het examen en
daarvoor hebben ze allemaal een goede fiets nodig. Daarna zal op school
het schriftelijk examen
nog worden gedaan. We
rekenen er op dat onze
leerlingen hun uiterste
best doen en allemaal
zullen slagen voor dit
examen!

Wintertijd
Wonderlijk
Gemaakt
Inmiddels zijn de lessen voor seksuele vorming Wonderlijk Gemaakt
weer gestart. Een onderwerp dat op onze christelijke school belangrijk is. “Hoe gaan we respectvol om met verschillen tussen jongens
en meisjes?”, “Wat krijgen jonge kinderen te zien via allerlei
media?”, “Welk taalgebruik vinden we tegenwoordig normaal?”
Het zijn onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen.

Met behulp van de ouderbrochure kunt u uw
kind(eren) thuis begeleiden. Als u nog geen
ouderbrochure hebt, kunt u die bij de leerkracht(en) opvragen.

Rekendag
Op woensdag 3 april doet onze school mee aan de Grote Rekendag.
De kinderen gaan deze morgen met verhoudingen aan de slag. De
kleuters zoeken bijvoorbeeld uit hoeveel kindervoeten er op een olifantenpoot passen.
Groep 3/4 gaat met lichaamsverhoudingen en de afmetingen van
meubels aan de slag.
Groep 5/6 gaat de wereld verkennen van de Grote RekenReus en
groep 7/8 gaat o.a. aan de slag met het vergroten van een kubus.
Tijdens deze morgen zullen we het begrip ‘verhoudingen’ beter
gaan begrijpen en ook zien dat we er niet alleen tijdens de rekenles
mee bezig zijn. We gebruiken het ook tijdens het boodschappen
doen, of bij het inrichten van onze kamer, of…. Het leuke van deze
morgen is dat we op een heel andere manier aan het rekenen zijn.
We gaan het echt doen! Niet in ons schriftje, maar in het echt.
We hebben er zin in!

NIEUWSFLITSEN
Meivakantie
19 april - 5 mei 2019
De meivakantie is dit jaar
heel vroeg. Eigenlijk is
het een combinatie van
een paasvakantie en een
meivakantie. Vanaf Goede Vrijdag 19 april zijn de
leerlingen in elk geval
ruim twee weken vrij.
Op maandag 6 mei starten de lessen weer.
Iedereen een goede
vakantie toegewenst!

Damteam 17e

Eindtoets groep 8

Spreekweek

Ons damteam is bij de
finale van ZHZ als 17e
geëindigd.
In 8 wedstrijden werden
6 punten en 27 bordpunten behaald. Dat was niet
genoeg om door te gaan.
Samuel, Jort, Thirza en
Leonard hadden wel een
leuke middag!

Op 16-17-18 april staat
voor groep 8 de Eindtoets
op het programma.
De leerlingen gaan met
aan de slag met veel reken- en taalopdrachten.
De 3e dag is bestemd
voor wereldoriëntatie.
We hebben er vertrouwen
in dat groep 8 een goed
resultaat gaat behalen.

In de week van 8-12
april bent u na schooltijd welkom bij de juf of
meester van uw kind om
vragen te stellen of om
zaken te delen. Maak daar
vooral gebruik van als u
daar behoefte aan heeft!
Afspraken maken kan op
alle dagen van de week.

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Op D.V. dinsdag 7 mei a.s. gaan we met de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Het reisdoel van dit jaar is het Dolfinarium in Harderwijk
We hopen daar met elkaar een gezellige (hopelijk) zonnige dag te hebben.
We willen deze dag om kwart voor 9 vertrekken. De kinderen komen op de normale tijd
naar school.
Het is de bedoeling dat we die dag om ongeveer 17.00 uur weer in Ottoland terug zijn.

De kosten voor deze dag bedragen per leerling € 25,00. Wij verzoeken u vriendelijk dit
bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op NL67 RABO 0342 7564 00
onder vermelding Schoolreis en de naam van het kind.
Wilt u uw kind(eren) max. 5,00 zakgeld meegeven?
Brood en drinken nemen de kinderen zelf mee.
We hopen met elkaar op een fijne dag!
Kees van Meerkerk en Germa van Dijk

