NIEUWSBRIEF 5
januari 2019

Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,

Hij komt naar jou
“Kom maar wat dichterbij,”
zeg ik tegen een kind in de groep.
“Kom maar dichterbij,” durven wij
volwassenen niet te zeggen tegen elkaar.
Niet te dichtbij, want…
Niet te intiem, want…
Niet te bekend, want…
Niet te eigen, want…
Privacy is heilig.
Laten we er een wet voor maken.

Bezinningsavond
Dinsdagavond 8 januari hebben we met het team, de
OC, de MR, de Gebedskring en de Schoolcommissie
een bezinningsavond c.q. Nieuwjaarsreceptie. We
willen samen nadenken rond het thema ‘Ontmoeten
en
Verbinding’
We hopen op een fijne avond met elkaar.
Belangrijke oproep inschrijving nieuwe leerlingen!
Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat volgend jaar instroomt is het belangrijk dat ik weet
welke leerlingen nog moeten worden ingeschreven.
Ik wil daarom een dringende oproep doen of u uw
kind wilt inschrijven, indien deze voor 1 oktober
2020 vier jaar wordt. Kent u ouders waarvan nog
geen kinderen op onze school zitten, wilt u hen dit
dan ook meedelen? Graag maak ik met hen een afspraak voor een vrijblijvend kennismakings-gesprek.
Alvast hartelijk bedankt!
Afname Citotoetsen
In de maand januari worden er veel Cito-toetsen
afgenomen in de groepen. Als u een afspraak maakt
voor bijv. de huisarts of de orthodontist, wilt u dit
dan tijdig doorgeven aan de leerkrachten en afspraken onder schooltijd zo veel mogelijk vermijden?
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Houten hekken om tuinen.
Muren om mensen.
“Je hoeft niet dichterbij,” zegt God
Ik kom wel bij jou
In Jezus
Gedicht van Chris Lindhout
Personeel
Afgelopen week was juf Lineke voor het laatst in groep 3.
We willen haar hartelijk bedanken voor de afgelopen
periode. Juf Lineke gaat na de kerstvakantie weer in
Lopik werken op de Regenboog. Juf Gonnelies en juf
Jacqueline vervullen tot 11 februari het
ouderschapsverlof van juf Marije.
Kerstfeestvieringen
We mogen met elkaar terugkijken op fijne
kerstvieringen. Fijn dat we u mochten ontmoeten om dit
prachtige feest met ons mee te vieren.
Nieuwjaarsgroet
Graag willen we u als ouders de
gelegenheid geven om elkaar en de
collega’s de hand te schudden.
Op maandag 7 januari staat vanaf 8.30
uur de koffie voor u klaar. De collega’s
gaan om 8.45 uur voor de klas. Vanaf
9.00 uur willen we graag de rust in de
school terugbrengen.

Agenda
ma 7 januari nieuwjaarswensen
di 8 januari bezinningsavond voor team,
oudercommissie, gebedskring en
schoolcommissie..
Tot slot
Graag wil ik u allemaal fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toewensen. We hopen elkaar in
gezondheid weer te ontmoeten in januari.
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

