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Wist je dat we afgelopen week een heerlijke week hebben gehad? Het is fijn
om alle kinderen en ouders weer terug te zien op school!
Belangrijke data:
2 september
Luizencontrole

Beste ouder(s)/verzorger(s),

4 september
Informatiemarkt
8 september
Tentkerkdienst Echtenerbrug
10 t/m 12 september
Schoolkamp groep 7 & 8
13 september
Groep 7 & 8 start om 10.00 uur
16 september
MR vergadering
17 september
Schoolreisje groep 1 t/m 6
19 & 24 september
Startgesprekken groep 1 t/m 8

Na een heerlijke vakantie van maar liefst zes weken zijn
afgelopen week de deuren van de Eben Haezer weer
open gegaan. Met een sprong zijn we afgelopen
maandag het nieuwe schooljaar gestart.
Tijdens de zomervakantie bereikte ons het vreselijke
verdrietige bericht dat Lars de Vries, broer van onze oudleerling Rick, Youri (groep 5) en Esmé (groep 2) door een
ongeluk om het leven gekomen is. Wij wensen Alfred,
Petra en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies.
Afgelopen dinsdag heb je de jaarkalender van ons
ontvangen. Hierop vind je alle belangrijke data voor
komend schooljaar. Daarnaast bevat de kalender ook
algemene informatie over onze school.
Wij wensen alle kinderen en ouders een heel goed
schooljaar toe en hopen er met elkaar weer een
fantastisch jaar van te maken!

23 september
Oudercafe

Veel leesplezier gewenst.

2 oktober
Opening Kinderboekenweek

Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haezer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

3 oktober
Nieuwsbrief oktober 2019
4 oktober
Studiedag – leerlingen vrij
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4 september - Informatiemarkt
Afgelopen week heb je al een flyer ontvangen voor de
informatiemarkt. Deze vindt plaats op woensdagmiddag 4
september van 16.00 tot 17.00 uur.
De kinderen geven tijdens deze middag een rondleiding
door de klas en de school aan de hand van de wegwijskaart.
Ook vertellen zij je alles over de dagelijkse praktijk, de
methodes en bijzonderheden. Daarnaast kan je
kennismaken en informeel in gesprek gaan met de
leerkracht. Ook zijn er deze middag diverse workshops te
bezoeken (zie flyer).
8 september – Tentkerkdienst
Zondagochtend 8 september om 10.00 uur is de
tentkerkdienst in Echtenerbrug. Het thema van deze dienst
is: ‘In je element!’
De kinderen die aanwezig zijn zullen samen met het
mannenkoor het lied: ‘een rivier vol vrede’ te zingen. Deze
is te vinden op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Dnm4asZY3do
10, 11, 12, 17 september – Schoolreisje & schoolkamp
Op dinsdag 10 t/m donderdag 12 september gaan groep 7
& 8 op schoolkamp naar Ameland. Juf Nadine, juf Jellie en
meester John gaan er samen met de kinderen weer een
onvergetelijke tijd van maken.
De groepen 1 t/m 6 gaan op dinsdag 17 september op
schoolreisje. De groepen 1, 2 en 3 gaan naar Nienoord in
Leek en groep 4, 5, 6 gaat naar Dinoland in Zwolle.
Meer informatie over het schoolreisje en schoolkamp
ontvang je via de leerkracht. Afgelopen woensdag heb je via
een aparte mail informatie ontvangen over de betaling
hiervoor.

Kind op maandag
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een
belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze
en waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes
maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin
geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.
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19 & 24 september - Startgesprekken
Op donderdag 19 en dinsdag 24 september vinden de
startgesprekken plaats. Tussen 14.45 en 18.30 uur zijn er
gesprekken tussen leerlingen (vanaf groep 4) ouders en de
leerkracht.
Bij het startgesprek hoort ook een voorbereiding. Deze
voorbereiding ontvang je, samen met een uitgebreide
toelichting, via de leerkracht en neem je mee naar dit
gesprek.
Het inschrijven voor de gesprekken gaat via Social Schools.
Op vrijdag 13 september wordt de inschrijving open gezet.
23 september - Oudercafe
Maandagochtend 23 september is het eerste oudercafe op
de Eben Haezer. Tussen half 9 en 9 uur ben je van harte
welkom om een kopje koffie of thee te drinken op het
leerplein en is er tijd voor ontmoeten en gezelligheid. Je
bent van harte welkom!
2 oktober – opening Kinderboekenweek
Vanaf 2 oktober werken we op school aan de
Kinderboekenweek. Centraal staat dit jaar het thema ‘reis
mee’. Tot vrijdag 18 oktober zal dit dan ook te zien zijn in de
school. De opening op 2 oktober vindt onder schooltijd
plaats en is alleen bedoeld voor de kinderen.
Nieuw op onze school!
Na de zomervakantie zijn Eline (groep 7) en Wieger (groep
5) Bangma, Alex Fischer (groep 2), Louis Schilstra en Caylan
Schutz (groep 1) gestart op onze school. Welkom op school,
wij wensen jullie een hele fijne tijd toe!
Social Schools
Ook dit schooljaar maken we weer gebruik van de app
Social Schools. Via dit communicatieplatform ontvang je
alle informatie vanuit school en kan je in contact komen
met de leerkrachten. Inmiddels is de update gelukt en klopt
alles weer. Ook vind je de agenda in Social Schools met alle
activiteiten op school.
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Kinderkoor
In de bijlage een poster voor het Kinderkoor. Heb je
interesse? Geef je dan snel op!
Jarigen in september
11 september
Jodie Muurling
12 september
Victoria Warda
25 september
Manon Boltjes

9 jaar
10 jaar
7 jaar

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
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.

C.B.S. Eben Haezer: “Als je jezelf kent maak je sprongen”

