Eben Haezer nieuws
Nieuwsbrief oktober 2019

Wist je dat we druk bezig zijn met een nieuw ontwerp voor het schoolplein?
Belangrijke data:
4 oktober
Studiedag – leerlingen vrij

7 oktober
Ouderpanelvergadering
17 oktober
Open middag

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op.
Onvoorstelbaar hoe snel je weer in het ritme zit en aan
de slag bent met de alledaagse dingen.
De startgesprekken zijn geweest en deze hebben wij als
heel erg waardevol ervaren. Prachtig om, samen met
ouders en kinderen, in gesprek te gaan.

19 t/m 27 oktober
Herfstvakantie

En zo starten we deze week met de Kinderboekenweek.
Het thema ‘reis je mee’ staat de komende weken
centraal en bij ons op school zullen we vooral ingaan op
het thema ruimtevaart.

28 oktober
Luizencontrole
31 oktober
Leerlingenraadvergadering
1 november
Nieuwsbrief november 2019

Tijdens de open middag ben je, samen met andere
belangstellenden, van harte welkom om alles te
bekijken!
Veel leesplezier gewenst.
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haezer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

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

2 t/m 18 oktober – Kinderboekenweek
Vanaf woensdag 2 t/m vrijdag 18 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema ‘reis je mee’ zal in alle
groepen behandeld worden gedurende deze periode. We
hebben twee schoolbrede activiteiten gekoppeld aan het
thema.
Gisterochtend hebben groep 4 & 5 de Kinderboekenweek
geopend op het leerplein samen met de rest van de school.
Tijdens de inloopmiddag op donderdag 17 oktober sluiten
we de Kinderboekenweek gezamenlijk af. Meer informatie
hierover vind je hieronder.
4 oktober – Studiedag
Vrijdag 4 oktober is het CBO Meilandag. Elk jaar komen alle
personeelsleden van CBO Meilan samen en staat de dag in
het teken van onderwijs, inspireren en ontmoeten. Dit jaar
zijn we in Sint Nicolaasga en staan er weer diverse
interessante workshops op het programma en komt
cabaretier en schrijver Viggo Waas spreken.
17 oktober – Open middag
Donderdagmiddag 17 oktober ben je tussen 13.15 en 14.00
uur van harte welkom op school. Kom op tijd want deze
middag worden er diverse voorstellingen geven door alle
groepen. De hele middag zal in het teken staan van de
kinderboekenweek en het thema ‘ruimtevaart’.
Pakes, beppes, broers, zussen, iedereen is van harte
welkom!

Gastles Schagen Infra

17 oktober – Tosti dag
Donderdag 17 oktober is het tosti dag. Alle kinderen mogen
een broodje met ham/kaas of iets anders meenemen. Ook
zou het fijn zijn wanneer een aantal kinderen een tosti-ijzer
meenemen. Dat wordt weer smullen!

Kind op maandag – Waar ga je heen?
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.
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Wist je dat we weer ingeloot zijn voor het schoolfruit? Na de
herfstvakantie ontvang je hier meer informatie over!

31 oktober - Leerlingenraadvergadering
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe
leerlingenraad. Groep 4 wordt vertegenwoordigd door
Manon, groep 5 door Wieger, Groep 6 door Victoria, groep
7 door Isa en namens groep 8 zit Kimberley in de
leerlingenraad. De eerste vergadering hebben we er alweer
op zitten.
Ook dit schooljaar zal de leerlingenraad meedenken over
allerlei verschillende onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan
het schoolfruit, de inrichting, het schoolplein, afspraken op
school en bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst. Via de
brievenbus van de leerlingenraad kunnen alle kinderen van
school meedenken, tips en ideeen aanleveren.

Leerlingenraad 2019/2020

Regio informatie
Eind augustus is er overleg met de gemeente De Fryske
Marren geweest over huisvesting en het onderwijs in onze
regio. De drie scholen van de Gearhing uit Bantega,
Echtenerbrug en Oosterzee hebben een gezamenlijke
aanvraag gedaan voor vervangende nieuwbouw in Echten.
CBO Meilan heeft aangegeven niet te willen participeren in
de aanvraag voor nieuwbouw, maar onderwijs in
Echtenerbrug en Oosterzee te blijven verzorgen.
De Raad van Toezicht, het bestuur, de medewerkers en de
ouders zijn van mening dat thuisnabijheid in de dorpen erg
belangrijk is.
Het bestuur van CBO Meilan blijft verantwoordelijk voor en
blijft vormgeven aan geïnspireerd Christelijk onderwijs.

Bezoek wijkagent in groep 1/2/3
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u mij altijd
bellen of mailen.
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Juf Nadine de Kraker
Beste ouders en kinderen,
Meerdere berichtjes kreeg ik met vragen hoe het met mij
gaat en veel beterschapswensen, hartstikke lief!
Ik ben helaas nog steeds ziek, maar met een goed doel. Wij
verwachten een 2e kindje volgend jaar april.
Wel voel ik me stap voor stap een beetje beter en langzaam
pak ik weer wat taken op binnen de school. Hopelijk zien
jullie mij dus binnenkort weer wat vaker in Oosterzee.
Groeten, Nadine de Kraker
Personele wisseling
In verband met de ziekte van Nadine is er een interne
wisseling geweest. Meester Edwin Veenstra (eerder
werkzaam op de Spoarsiker) staat op maandag, dinsdag en
woensdag voor groep 6, 7, 8. Afgelopen week is meester
Alex van der Werf gestart met lesgeven op donderdag en
vrijdag.
Jarigen in oktober
7 oktober
7 oktober
21 oktober
26 oktober

Alex Fischer
Karin Kruithof
Mike Boltjes
Ilse Akkerman

Schoolreisje Dinoland Zwolle

7 jaar
8 jaar
10 jaar
11 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.
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