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Juf Angelique slaat andere weg in
Na 28 jaar verbonden geweest te zijn aan de Eben-Haëzerschool
heeft juf Angelique Vink besloten om te stoppen. Zij wil graag buiten het onderwijs andere mogelijkheden gaan verkennen.
Het is een weloverwogen besluit geweest, waar ze wel enige tijd
tegen aan heeft zitten hikken. Maar het is ook nogal wat: Stoppen
zonder dat er een nieuwe baan voor je klaar ligt, als je arbeidstoekomst ongewis is.
Het is ook een bijzonder besluit, omdat de juf jarenlang met veel
plezier heeft mogen bijdragen aan de onderwijsontwikkeling en de
vorming van heel veel kinderen. Daar willen wij haar hartelijk voor
bedanken, want het is bewonderenswaardig om zo trouw en betrokken gedurende een lange periode je werk op onze school te
doen. Meer dan een generatie is in de loop der jaren voorbij getrokken en sommige oud-leerlingen komen met hun eigen kinderen nu
naar dezelfde school. We willen dan ook in deze nieuwsbrief onze
waardering uitspreken voor alle inzet, uren en energie die de juf in
de kinderen en de school gestoken heeft!

Juf Angelique
Schoolfotograaf
Sportdag
Schoolvoetbal
Schoolreis
Verkeersexamen
School op SEEF
Verkiezing MR
Geslaagd EHBO
Afscheid Rina en Ria

Interessante informatie
dinsdag 7 mei
Schoolreis groep 3-7
woensdag 8 mei
Schoolvoetbal—jongens

Het is natuurlijk ook een besluit met gevolgen. Er ontstaat een vacature in groep 1/2 en ook een vacature voor een zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof in het nieuwe schooljaar. Daar zullen we
op korte termijn mee aan de slag gaan.
Het afscheid van juf Angelique zal waarschijnlijk in de laatste
schoolweek zijn. Een commissie zal hiervoor de organisatie op
zich nemen.

donderdag 9 mei
Schoolvoetbal—meisjes
woensdag 15 mei
Schoolfotograaf
Schoolvoetbal—jongens
donderdag 23 mei
Sportdag groep 3-8
Ouderraadsvergadering

Opbrengst Goede doelen
01 april

€ 40,80

08 april

€ 28,70

15 april

€ 34,15

JAARTOTAAL

€ 962,83

Schoolfotograaf
Op woensdag 15 mei komt een schoolfotograaf van Foto Koch naar
onze school om foto’s van onze leerlingen te maken. De dag zal als
volgt gaan verlopen:
8.30 uur
9.00 uur
12.15 uur

Alle schoolgaande/niet schoolgaande broertjes/zusjes.
Schoolgaande gezinnen gaan onder schooltijd.
Individuele foto’s en groepsfoto’s per groep.
Teamfoto

Bij deze nieuwsbrief is een brief gevoegd van Foto
Koch. Hierin wordt o.a. aangegeven dat uw privacy
gewaarborgd is en dat ouders die bezwaar hebben tegen deze fotosessie dat tijdig kenbaar moeten maken
bij de school.

Pa g in a 2

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

Door het periodiek aftreden van Conny Stuy ontstaat er een vacature in
de ouder-geleding van de
MR.
Twee ouders hebben zich
kandidaat gesteld voor
deze vacature, namelijk:
-Corné Bons
-Linda Rietveld
In de week van 8-12 april
mochten alle ouders hun
stem uitbrengen en dat
hebben veel ouders ook
gedaan!
Na het tellen van de
stemmen is Linda Rietveld verkozen tot
nieuw lid van de MR. We
feliciteren haar daarmee
en wensen haar veel succes!
EHBO examen gr.8
Op vrijdag 22 maart
stond het EHBO examen
van groep 8 op het programma. We kunnen u
vertellen dat alle kinderen voldoende wisten
en konden en dus alle 13
geslaagd zijn voor het diploma Jeugd EHBO-A.
Gefeliciteerd!

Schoolvoetbal
Op woensdag 8 mei gaat de bal weer rollen op de voetbalvelden
van VVAC. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi tussen de basisscholen van de voormalige gemeente Graafstroom.
Teams van de Eben-Haëzerschool doen mee aan het toernooi bij de
meisjes en bij de jongens.
Er wordt gespeeld op onderstaande data:

woensdag 8 mei vanaf 18.30 uur (jongens)

donderdag 9 mei vanaf 18.30 uur (meisjes)

woensdag 15 mei vanaf 18.30 uur (jongens)
We wensen spelers en trainers veel succes en rekenen op veel publiek!

Afscheid Rina en Ria
Op vrijdag 22 maart
heeft Rina Knijff de laatste ploeg gediplomeerde
jeugd EHBO-ers afgeleverd. Al 25 jaar verzorgt
Rina met veel inzet de
EHBO-lessen op onze
school, maar ze heeft nu
besloten er mee te stoppen. We bedanken Rina
hartelijk voor vele jaren
trouwe inzet voor onze
leerlingen.
Ook de vaste vrijwilliger
Ria Aanen nam onder
dank afscheid.

NIEUWSFLITSEN
Schoolreis
Op dinsdag 7 mei gaan
we met de groepen 3 t/m
7 een dag op schoolreis
naar het Dolfinarium in
Harderwijk.

Verkeersexamen

Al onze leerlingen zijn geslaagd voor het landelijke
verkeersexamen. Dat betekent dat iedereen minimaal 16 van de 25 vragen
goed wist te beantwoorDe kinderen uit de groeden. Ook het praktische
pen 1-2-8 hebben die dag deel op de fiets werd een
geen school.
succes!
Knap gedaan!
Nog niet alle betalingen
van de schoolreis zijn ont- Alle 19 gefeliciteerd!
vangen. Denkt u daar nog
aan?

School op SEEF
Op 16 mei gaan de kinderen van groep 1/2 oefenen met oversteken in
groepen.
Over de verdere organisatie wordt u ongetwijfeld
later ingelicht.

