NIEUWSBRIEF 10
juni 2018

Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,

Medeleven
We leven mee met Frieda, Jeroen, Ruben en Amber
Buunen. Frieda is ernstig ziek. In overleg met Jeroen en
Frieda stuur ik u vandaag een apart bericht via het
Ouderportaal. We wensen hen veel kracht en sterkte toe
in deze moeilijke tijd en vragen u om voor hen te bidden.
Personeel
Dat was vorige week een grote schrik voor juf Janske.
Haar kleinzoon is vorige week dinsdagavond bijna
verdronken. Ze zijn heel dankbaar dat er snel goede hulp
verleend is en dankbaar dat hij er niets aan over heeft
gehouden.
Zwangerschapsverlof jur Marije:
Volgende week werkt juf Marije voor het laatst. Daarna
gaat zij met zwangerschapsverlof. Tot de zomervakantie
zullen juf Gonnelies en juf Jacqueline het verlof invullen.
Hoe het verlof na de zomervakantie wordt ingevuld zal ik
vermelden in de formatiebrief.
We wensen juf Marije en haar gezin een goede tijd toe!
Formatie
In de week van 11 juni stuur ik u een brief over de
formatie van volgend schooljaar.
Bedankmiddag
Op dinsdag 26 juni hopen we onze jaarlijkse
bedankmiddag te organiseren. U ontvangt hiervoor nog
een aparte uitnodiging. We hopen u te mogen ontmoeten
om u allemaal te bedanken voor de hulp die we elk jaar
mogen ontvangen.

Schoolhesjes
Vorige week zijn de nieuwe schoolhesjes geleverd.
We hebben deze besteld bij Accent in Lopik. Dit
zijn de ouders van Tess Klever uit groep 7. Dank
voor de levering van de mooie hesjes!

Schoolreisje
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld gaan
de groepen 3 t/m 8 aankomende vrijdag 8 juni op
schoolreis. We verwachten alle groepen gewoon om
8.45 uur op school. De groepen zullen eerst in de
klas beginnen en om ongeveer 9.00 uur vertrekken.

De kinderen van groep 3 t/m 6 hoeven geen
lunchpakket mee te nemen. Ze krijgen 2 keer
een pakje drinken. Mocht het warm weer
worden, wilt u dan nog wat extra drinken
meegeven?

De kinderen van groep 7/8 moeten zelf een
lunchpakketje meenemen. Zij krijgen 2 keer
een pakje drinken. Voor hen geldt hetzelfde,
wilt u extra drinken meegeven als het heel
warm wordt?

We willen u vragen om de kinderen niet meer
dan € 5,- mee te geven. Er zijn ook kinderen
die niets meenemen van thuis en het kan dan
best wel eens pijnlijke situaties opleveren.

We verwachten de kinderen van groep 3 t/m
6 om 16.30 uur weer terug op school.

De kinderen van groep 7/8 verwachten we om
17.15 uur weer terug op school.
De kinderen van groep 1/2 gaan volgende week
vrijdag 15 juni op schoolreis.

De kinderen van groep 1/2 hoeven geen eten
en drinken mee te nemen.

We willen u vragen om de kinderen geen geld
mee te geven, dan kan het ook niet
kwijtraken.

We verwachten de kinderen van groep 1/2
weer om 14.45 uur op school.
Morgen, 5 juni, en woensdag 6 juni, staat de OC
voor schooltijd bij het keukentje om het geld te
innen. Hieronder de kosten nog even op een rijtje:
De kosten van het schoolreisje voor groep 1 en 2
zijn € 25,00
De kosten van het schoolreisje
van groep 3 t/m 8 zijn € 27,00
per kind.
Z.O.Z.

Schoolschoonmaak
Op donderdag 5 juli staat de jaarlijkse
schoolschoonmaak gepland. U ontvangt hiervoor nog een
aparte uitnodiging. Graag willen we u uitnodigen gehoor
te geven aan deze oproep, zodat we met veel mensen
deze klus kunnen aanpakken.
We hopen op een grote opkomst, zodat we het gebouw
een grote schoonmaakbeurt kunnen geven. Vele handen
maken licht werk! Zet u de datum vast in uw agenda?

Terugblik Meifair
We mogen terugkijken op een geslaagde mei-fair. Fijn
dat u er was!
De opbrengst is maar liefst €1050,- voor extra materialen in de klassen. Daar zijn we heel blij mee! Iedereen
heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.
Ouderportaal en AVG
Op 25 mei is de AVG wet op de privacy ingegaan. Als u
het ouderportaal opent, dan krijgt u een aantal vragen
m.b.t. privacyverklaring binnen Ouderportaal. Daarnaast moeten we als school opnieuw inventariseren of
we foto’s van kinderen mogen gebruiken op bijv. de
website etc. Deze vragenlijst krijgt u niet automatisch
te zien. Daarom is er een aparte uitleg gemaakt over de
aanpassingen die gedaan moeten worden. Deze uitleg
vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. We adviseren u
om gebruik te maken van de Ouderportaal app van Basisonline op uw tablet of telefoon. (U kunt deze downloaden op uw telefoon of laptop via de playstore) Op
deze manier krijgt u eenvoudig de informatie van de
school in een handomdraai op uw telefoon of tablet.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u uiteraard
altijd even contact opnemen met meester Henry, dan
helpt hij u er even bij.

Bericht vanuit de bibliotheek
E-books voor het hele gezin
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in
de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling,
want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het hele
gezin. De app is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli
tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan 60 e-books.
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor
uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te
leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is
en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Agenda
8 juni
15 juni
26 juni

schoolreisje groep 3 t/m 8
schoolreisje groep 1/2
bedankmiddag

Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

