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Belangrijke data:
5 oktober
Alle leerlingen vrij i.v.m. staking personeel
6 oktober
CBO Meilan dag, leerlingen zijn vrij
9 oktober
Vergadering leerlingenraad
9 oktober
Vergadering ouderraad om 19.30 uur
11 oktober
Omgekeerde tienminutengesprekken groep 1 t/m
8
13 oktober
In alle groepen vindt een bezoek van de
bibliotheek plaats in de klas.
18 oktober
Finale voorleeswedstrijd
18 oktober
Ouderavond Kanjertraining om 19.30 uur
19 oktober
Van 17.00 – 18.00 uur inloopmiddag
Kinderboekenweek – Bibbers in je buik
21 oktober – 29 oktober
Herfstvakantie
3 november
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Opening Kinderboekenweek 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen weken stonden in het teken van
kennismaken, leren van en met elkaar en natuurlijk de
Eben Haëzerdag, waarbij alle kinderen, ouders en
leerkrachten hebben genoten van een heerlijke ochtend
in het bos.
Tijdens de informatieavond was de opkomst geweldig!
Fijn dat er zo veel ouders aanwezig waren. Ook de
opkomst voor de omgekeerde tienminutengesprekken is
goed. Samen met u als ouder gaan we in gesprek over
uw kind, waarbij we vooral u aan het woord laten.
Op vrijdag 6 oktober, tijdens de dag van de leerkracht,
ontmoeten alle collega’s van CBO Meilân elkaar in
Thialf. ’s Morgens spreekt hier dhr. Ruud Veltenaar,
spreker, filosoof, trendwatcher, friskijker en bijzonder
hoogleraar. ’s Middags is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan twee workshops en staat in het teken van
verbinden en ontmoeten.
In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwste
ontwikkelingen bij ons op school. Wij wensen u veel
leesplezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl
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Omgekeerde tienminutengesprekken 3 & 11 oktober
Tijdens deze gesprekken is het de bedoeling dat u de
leerkracht van uw kind voorziet van informatie over uw
kind. Ook kunnen kort de ervaringen van de eerste
schoolweken gedeeld worden.
Ouderavond 18 oktober
De uitnodiging van de ouderavond op woensdagavond 18
oktober heeft u tijdens de informatieavond van ons
ontvangen. Voor de zekerheid is deze ook nog toegevoegd
in de bijlage.
Vanaf 19.15 starten we met een inloop en van 19.30 –
21.30 uur gaan we in gesprek met elkaar over de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen op school en thuis.
Hoe gaat het eigenlijk met uw kind op school en thuis?
We gaan er vanuit dat er van elke leerling minimaal 1
ouder/verzorger aanwezig is. Mocht u toch verhinderd zijn,
wilt u zich dan afmelden bij de leerkracht van uw kind.
Inloopmiddag 19 oktober
Op donderdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur bent u van
harte welkom tijdens de inloopmiddag op onze school.
Naast ouders zijn ook broertjes/zusjes/opa’s/oma’s en
andere belangstellenden van harte welkom. De middag
start om 17.00 uur met een voorleesmoment van onze
voorleeskampioen. Daarna kunt u in alle lokalen volop
genieten van allerlei activiteiten die met de
Kinderboekenweek te maken hebben. Ook de
leerlingenraad is deze middag aanwezig om u één en ander
te vertellen. Wees welkom en zegt het voort!
Schoolfruit
Dit jaar zijn wij ingeloot om mee te doen
aan het project EU schoolfruit. Dit houdt in
dat wij 20 weken lang gratis groente en
fruit ontvangen voor alle leerlingen in de
periode van 13 november 2017 t/m 20
april 2018. De kinderen hoeven 3 dagen
per week dan zelf geen pauzefruit mee
naar school te nemen. Op de website www.euschoolfruit.nl
kunt u meer informatie vinden over dit project.
Zo nu en dan is het fijn wanneer fruit schoongemaakt wordt
door een aantal ouders. Wie zou ons hierbij willen
ondersteunen? Dit is niet iedere dag of week nodig. Per
keer bekijken we welk fruit er geleverd wordt en wanneer
het schoonmaken nodig is.

Kanjertraining in groep 7/8

Groep 3 & 4 op vleermuissafari

Aan de slag in groep 5 & 6

Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website www.ebenhaezer-meilan.nl?
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Kind op maandag
Deze periode worden er verhalen verteld over Jozef. Er gebeurt van alles in zijn familie en in zijn leven. In
zijn dromen buigen zijn broers voor hem, in de werkelijkheid gooien ze hem in een put. Jozef wordt als slaaf
verkocht naar Egypte, maar doet het als slaaf erg goed. Later komt hij in de gevangenis terecht, nog weer
later wordt hij onderkoning van Egypte. Zo zit zijn leven vol bergen en dalen. Jozef zelf ziet in alles wat er
gebeurt niet alleen geluk of tegenslag; hij gelooft dat God ermee te maken heeft. Daardoor komen de
dingen in een ander perspectief te staan.
In de klas gebeuren ook elke dag dingen die in deze verhalen een rol spelen, leuke en minder leuke dingen.
We gaan hier, aan de hand van de Bijbelverhalen, over in gesprek met de kinderen.

Tostidag
Op woensdag 18 oktober is het tostidag voor groep 1 t/m 8.
Alle kinderen mogen een broodje met ham en/of kaas
meenemen naar school.
Mocht iemand zijn tostiapparaat deze dag willen uitlenen,
heel graag!
Herfstvakantie
Van zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober is het
herfstvakantie. Wij wensen iedereen alvast een fijne week
toe!
Luizenvrij!
Op dit moment is de Eben Haëzer luizenvrij! Dat vinden we
heel erg fijn en willen we graag zou houden! Wilt u thuis nog
steeds alert zijn en blijven op luizen en neten? Na de
herfstvakantie vindt er weer een controle voor de hele school
plaats.
Jarigen in oktober
7 oktober
Karin Kruithof
12 oktober
Mette Marit Boltjes
12 oktober
Janneke Oenema
21 oktober
Mike Boltjes
26 oktober
Ilse Akkerman
31 oktober
Sipke Schilstra

6 jaar
11 jaar
12 jaar
8 jaar
9 jaar
12 jaar

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!

Bijlage werven OPR leden
In de bijlage vindt u een brief voor het werven van OPR leden.
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Communicatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de onderwerpen uit deze
nieuwsbrief? We horen het graag.
We stellen een open en directe communicatie met ouders en
verzorgers erg op prijs. Heeft u een vraag of opmerking,
aarzel dan niet om even binnen te lopen. Wilt u een langer
gesprek met de leerkracht of directie dan is het verstandig om
een afspraak te maken.
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