NIEUWSBRIEF 8
april 2018

Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,

Verder na Pasen
Zo thuis in de Schrift
die Vreemdeling alsof Hij er meer van wist.
Verbaasd en verward
die twee uit Emmaüs
vonken in hun hart
Hoop die gloeit
wie is Hij toch
geloof dat groeit
Spreekt maar,
ongehoord ontvouwt zich
geheim na geheim
open bloeit het Woord en
wordt vlees en bloed
als Hij aan tafel bij het breken van het brood
hen als de Levende ontmoet.
Studiedag personeel
Graag herinner ik u er aan dat we, zoals vermeld in de
groene kalender, aankomende maandag 9 april een studiedag
hebben. De kinderen zijn deze dag vrij.
We hebben als team deze dag een trainingsdag van de
Kanjertraining.

Cito-eindtoets groep 8
In de komende maand zullen de kinderen van groep 8 op
dinsdag 17 tot donderdag 19 april flink aan het werk
moeten. Op dinsdag, woensdag en donderdagmorgen hebben de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets. Op deze
dagen kunnen de kinderen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Natuurlijk is het heel fijn als je daar geconcentreerd aan kunt werken. Houdt u er rekening mee
door geen afspraken te maken tijdens deze dagen?
Ouderavond
Graag herinneren we u aan de ouderavond van dinsdag 10
april die we samen met de schoolcommissie organiseren.
Het thema van deze avond is ‘How to talk to kids’. In de
vorige nieuwsbrief heeft u hierover informatie gekregen.
We hopen op een goede avond met elkaar.
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. Start van de avond om
20.00 uur.

Verkeersexamen
Morgen, donderdag 5 april, hebben de kinderen van
groep 7 het theoretisch verkeersexamen. De
Klankbordgroep Benschop organiseert ook dit jaar
weer het praktische verkeersexamen voor de 2
scholen uit Benschop.
We zijn blij met dit
initiatief. Op deze wijze kunnen de kinderen
toch ook middels een
praktijkexamen laten
zien of ze de regels
kunnen toepassen in de
praktijk.
Het praktische verkeersexamen vindt
plaats op 16 mei. Op
deze dag zijn veel ouders nodig. We hopen
op voldoende hulp om
dit praktische examen
te laten slagen.
Polsstokclinic groep 7
Op donderdag 12 april hebben de kinderen van
groep 7 een polsstokclinic in Polsbroekerdam. Wilt u
de kinderen sportkleding en droge kleding meegeven? De kinderen gaan hier op de fiets naar toe.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen deze dag een
fiets bij zich hebben?

Kleutersportdag
Woensdag 18 april is de jaarlijkse kleutersportdag
samen met de kinderen van de Sint Victorschool en
de kinderen van Eben Haëzer uit Jaarsveld en de
Immanuëlschool uit Lopikerkapel. We wensen ze een
heel fijne en sportieve dag toe! Let op: Op deze dag
vervallen alle overige gymlessen!
Z.O.Z.

Agenda

Sportdag/Koningsspelen
Donderdag 19 en vrijdag 20 april hebben we de jaarlijkse sportdag gekoppeld aan de Koningsspelen.

Groep 3 t/m 6

Groep 3 t/m 6 heeft op donderdag 19 april, samen met
andere basisscholen uit Benschop, Polsbroek, Polsbroekerdam, Lopik en Jaarsveld, een sportdag op de voetbalvelden in Lopik. Ze gaan hier met de auto´s naar toe
en zullen om 8.35 uur vertrekken. Het is daarom belangrijk dat de kinderen eerder op school zijn. Om
08.25 uur willen we de kinderen naar binnen halen. Nadat we in de klas zijn begonnen zullen we naar de auto´s gaan en vertrekken om 8.35 uur. Wilt u er voor
zorgen dat de kinderen op deze dag op tijd op school
zijn? De kinderen moeten voor tussen de middag zelf
een lunchpakketje meenemen. Voor de ochtendpauze is
het niet nodig om eten en drinken mee te geven. Daar
wordt voor gezorgd. Mocht het deze dag mooi weer
zijn, dan is het misschien wel fijn als de kinderen een
flesje water bij zich hebben en u ze thuis ook insmeert
met zonnebrandcrème.
De kinderen van groep 3 t/m 6 zijn om 14. 15 uur weer
terug op school en gewoon om 14.45 uur uit.

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8 heeft vrijdag 20 april, samen met andere
basisscholen uit Benschop, Polsbroek, Polsbroekerdam,
Lopik en Jaarsveld, een sportdag op de voetbalvelden
in Lopik. Ze gaan hier op de fiets naar toe en zullen om
8.25 uur vertrekken. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op deze dag 8.15 uur op school zijn en een fiets
bij zich hebben? De kinderen moeten voor tussen de
middag zelf een lunchpakketje meenemen. Het is niet
mogelijk om daar iets te kopen. Voor de ochtendpauze
hoeven de kinderen niets mee te nemen. Mocht het
deze dag mooi weer zijn, dan is het misschien wel fijn
als de kinderen een flesje water bij zich hebben en u
ze thuis ook insmeert met zonnebrandcrème.
Koningsspelen ontbijt
De kinderen van groep 2 t/m 6 zullen op vrijdagochtend 20 april met elkaar op school ontbijten. Dan vindt
in heel Nederland het Koningsspelenontbijt plaats. De
kinderen van groep 7/8 ontbijten niet op deze dag. Dat
is niet mogelijk, omdat de kinderen al voor half 9 op de
fiets naar Lopik vertrekken.

Do 5 april Verkeersexamen groep 7
Di 10 april Ouderavond How to talk to kids.
Do 12 april Polstokclinic groep 7
Di 17 t/m do 19 april Cito eindtoets groep 8
Wo 18 april Kleutersportdag
Do 19 april Sportdag gr. 3 t/m 6 8.25 uur op school
Vr 20 april Sportdag gr. 7 en 8 8.15 uur op school
Vr 27 april Koningsdag kinderen vrij
za 28 april Start van de meivakantie
t/m 13 mei.
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

