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Welkom
We heten Romée Bok, Liva van Klinken en Dyon van Wijk van hartelijk welkom op de Eben-Haëzer. Wij hopen dat je
acht mooie jaren hebt bij ons op school.

Fietsverlichtingscontrole
In de donkere maanden van het jaar is het erg belangrijk om goed
te kunnen zien en gezien te worden. Daarom organiseert Veilig
Verkeer Nederland elk jaar een grote fietsverlichtingsactie
waaraan iedereen mee kan doen.
Maandagochtend 6 november, kunnen alle kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 hun fiets meenemen naar school om de verlichting
te laten controleren. Alle andere informatie hebt u afgelopen week
per mail ontvangen.

Voorlichting Voortgezet Onderwijs voor groep 8
Op maandagavond 6 november vindt de jaarlijkse VO voorlichting voor ouders van groep 8 plaats op onze school.
Een zestal scholen uit de regio zal zich hier kort presenteren. Alle groep 8 ouders hebben inmiddels een uitnodiging
voor deze avond ontvangen.

GGD controle
In week 40 en 41 vinden de controles van de GGD weer plaats. Leerlingen geboren in 2011 en 2007 hebben hier
inmiddels bericht over gehad, de eerste onderzoeken zijn inmiddels gestart.

Werkmiddag
Op 16 november heeft het team vanaf 12.00 uur weer een werkmiddag. De leerkrachten gaan aan de slag met
gesprekken, plannen en registraties bij te werken, uw kind is die middag vrij.

Inloopmiddag
Op dinsdagmiddag 21 november bent u weer van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Uw kind kan u
een kleine rondleiding geven en vertellen waar hij/zij de afgelopen periode mee bezig is geweest.

EHBO groep 8
Op 30 oktober is de cursus jeugd-EHBO van start gegaan voor groep 8. De
komende weken zullen de kinderen klaargestoomd worden voor het
examen, dat in maart zal worden afgenomen.

Sinterklaas viering
In de loop van deze maand krijgt u een apart schrijven over de sinterklaasvieringen in de diverse groepen.

Luizencontrole
Wat geweldig dat er opnieuw geen hoofdluis is geconstateerd op onze school. Dat betekent dat u thuis een vinger
aan pols houdt en voldoende kamt en controleert!
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Goed Burgerschap
De leerlingen van groep 8a hebben bedacht dat ze na
schooltijd graag iets willen doen voor de bewoners
van de Lemmenskamp. Inmiddels hebben de
kinderen herfstbakjes gemaakt en een bingo middag
georganiseerd. Op school hebben de leerlingen
prijsjes verzameld, ingepakt en tijdens een speciale
bingo middag verdeeld over de bewoners.
Voor de komende periode gaan de kinderen nog
helpen met de doe-middag en Sint en Kerst in de
Lemmenskamp.

Financiën / vrijwillige bijdrage
Rond de 15e november wordt de ouderbijdrage 2017-2018 van uw rekening afgeschreven, onder de vermelding
'ouderbijdrage 2017-2018'. Voor ouders die geen automatische incasso hebben afgegeven, graag het bedrag
overmaken op bankrek. nummer NL 18 RABO 0372 5011 68 . Gegevens kunt u vinden op blz. 36 van de schoolgids
(te vinden op de website). Het is ook mogelijk om alsnog een automatische incasso af te geven. Formulier kunt u op
school vragen.

Zendingsgeld
De komende maanden gaan we het zendingsgeld sparen voor de
stichting Gambia Child.
Deze stichting helpt kansarme, gehandicapte kinderen voor
kleinschalige hulp.
Meer informatie kunt u vinden op www.gambiachild.nl
Een aantal kinderen uit groep 4 heeft al goed werk verricht door
koekjes te verkopen! Het verdiende geld gaat ook mee naar dit
mooie zendingsproject.

Spelen na schooltijd
Regelmatig spelen er na schooltijd kinderen op en rond het plein, dat is natuurlijk erg gezellig en we vinden dat als
team alleen maar fijn. We willen u er wel op wijzen dat uw kind na drie uur niet meer onder toezicht van de
leerkracht valt. Als er problemen zijn moet het kind dit in principe met u of met de kinderopvang kortsluiten.
Natuurlijk staan we in noodgevallen ook na schooltijd klaar voor uw kind, maar verder zal hij/zij toch zelf of met u de
situaties op moeten lossen.

Schoenendoosactie Hope & Serve
Ook dit jaar zijn er weer veel schoenendozen ingezameld voor Hope & Serve. Op dit moment zijn Arie en Marja van
der Stelt in Roemenië om de schoenendozen en hun inhoud een mooi plekje te geven. We willen namens hen
iedereen die een schoenendoos en/of geld heeft ingeleverd hartelijk bedanken.
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Er zit muziek in de Eben-Haëzer

In groep 6 zijn twintig kinderen fanatiek aan het oefenen op een blaasinstrument. Onder leiding van docenten Henk
den Uijl en Olaf Baeke oefenen ze wekelijks op vrijdagmiddag met klarinet, saxofoon, trompet, bariton, hoorn en
trombone. Het klinkt al geweldig! Na tien lessen zullen ze de blazersklas afsluiten met een concert in de school.

Voorleeswedstrijd
De bovenbouwgroepen hebben de Kinderboekenweek
afgesloten met een voorleeswedstrijd. Na een
spannende voorronde, waarin acht van de beste
voorlezers van onze school een stuk voor mochten
lezen uit hun favoriete boek, is Saar Buiks als winnaar
uit de bus gekomen.
Saar gaat het op woensdag 24 januari 2018 in de
kwartfinale opnemen tegen andere voorlezers uit de
regio in het Woerkums Literair Café. We wensen Saar
heel veel succes!

Bedankje van mevrouw Blokhuis
Donderdag 12 oktober heb ik afscheid genomen van de Eben Haezer. Iedereen bedankt voor de mooie woorden, de
warme handdruk, kaartjes, cadeautjes, tekeningen en andere wijzen van afscheid nemen.
Jongens en meisjes hartelijk dank voor de mooie tekeningen en briefjes in het afscheidsboek. Elke keer wanneer ik er
in kijk, en dat is best vaak, lees en zie ik weer iets nieuws. Een mooie herinnering. Het doet me goed.
Hartelijk dank, Vriendelijke Groet, Carla Blokhuis

Agenda
6 november: fietsverlichtingscontrole
6 november: Informatieavond VO scholen voor ouders van groep 8
16 november: werkmiddag team (de leerlingen zijn vrij)
21 november: inloopmiddag in alle groepen
5 december: Sinterklaas

