NIEUWSBRIEF 10
mei 2019

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.
Paasviering
Vandaag mochten we met de kinderen in de klassen
vieren dat Jezus is opgestaan! Het waren fijne vieringen!
Personeel
We hebben een onderwijsassistent benoemd voor de instroomgroep 0 tot de zomervakantie. Haar naam is Eline
Rook-van Baaren. Eline komt van origine uit Benschop
maar woont nu in Bodegraven. We vinden het fijn dat juf
Eline bij ons komt werken en wensen haar een heel fijne
tijd toe! De ouders van groep 0/1 krijgen een aparte
brief met informatie.
Cito-eindtoets groep 8
De afgelopen dagen hebben de kinderen van groep 8 weer
flink zitten zweten! Ze hebben kunnen laten zien wat ze
hebben geleerd. Toch laat de Cito-toets maar een klein
stukje zien. In de afgelopen jaren hebben de kinderen
naast rekenen en taal nog heel veel andere dingen mogen
leren!
Ouderavond Kanjertraining
We mogen met elkaar terugkijken op een goede avond
met elkaar. We vinden het als school heel belangrijk, dat
we samen dezelfde taal spreken t.a.v. gedrag. Indien u
niet op de avond aanwezig kon zijn, wil ik u vragen om
tekst in de schoolgids m.b.t. de Kanjertraining nog eens
door te lezen. Hierin staat in ieder geval de basis van de
Kanjertraining uitgelegd.
Verkeersexamen
Op donderdag 4 april hebben de kinderen van groep 7
allemaal het theoretische verkeersexamen gemaakt.
We kunnen u melden dat alle kinderen zijn
geslaagd! Van harte gefeliciteerd en we
wensen jullie veel veilige kilometers toe!

Koningsspelen
We mogen terugkijken op frisse, maar geslaagde
Koningsspelen! De kinderen hebben tijdens deze
dagen met veel verschillende sporten kennis kunnen
maken. We zijn erg blij met het initiatief van de
Gemeente Lopik om via de buurtsportcoach deze
dagen te organiseren voor alle scholen uit de
gemeente Lopik! Langs deze weg willen we graag alle
ouders bedanken die op 1 van de sportdagen hebben
geholpen.

Project
Op 6 mei gaat het project “Welkom in de gouden
eeuw!’ van start.
Dit project staat geheel in het teken van de Gouden
eeuw. De kinderen hebben een aparte brief met informatie over het project gekregen.
We hopen u allemaal te zien op de afsluiting van het
project op donderdag 16 mei van 16.00 tot 19.00
uur. Let u er op dat de kinderen zoals in de groene
kalender vermeld die donderdagmiddag om 12.00
uur uit zijn?

Schoolreisje
In de groene kalender staat, dat op vrijdag 14 juni
groep 1 t/m 6 op schoolreis gaat. De kinderen gaan
naar de volgende bestemmingen:
Groep 0/1&2 gaat naar Avonturenboerderij
Molenwaard in Groot Ammers.
Groep 3 t/m 6 gaat naar Dierenpark Amersfoort.
Groep 7/8 gaat op kamp (zij ontangen een aparte
brief).
De kosten van het schoolreisje voor groep 1 t/m 6
zijn € 25,00 per kind.
Het innen van het schoolreisgeld wordt gedaan op
dinsdag 7 en woensdag 8 mei. Op die dagen staat de
OC voor schooltijd bij het keukentje om het
schoolreisgeld te innen van de diverse groepen.
Verdere informatie over de schoolreis krijgt u in de
volgende nieuwsbrief.
Z.O.Z.

Avondvierdaagse
Stichting Omnisport organiseert ook dit jaar in
Benschop weer de avondvierdaagse van 20 mei t/m 24
mei. U ontvangt een aparte uitnodiging van Omnisport
mee. Tevens ontvangt u een brief van de
oudercommissie over de wijze van opgeven. De kosten
zijn € 5,- per persoon.
Zwemmen en gym
Na de vakantie start het schoolzwemmen weer. De kinderen van groep 3 en 4 zwemmen op de dinsdagmorgen.
De kinderen van groep 4 gaan als eerste zwemmen. Zij
zijn al om 9.00 uur aan de beurt. In deze periode is het
belangrijk, dat de kinderen van groep 4 daarom op
dinsdag al om 8.30 uur op school zijn. De kinderen
van groep 4 mogen voor schooltijd hun tas alvast binnen
brengen.

Door de zwemlessen vervalt voor de groepen 3 en 4 de
gymles op woensdag. Tevens wil ik u er op wijzen dat
we in deze periode bij mooi weer regelmatig buiten
gymmen. Wilt u de kinderen hiervoor gepast schoeisel
meegeven?
Luizencontrole
Na de meivakantie, op maandag 6 mei, is er een
luizencontrole bij alle kinderen. Wilt u er voor zorgen dat
de kinderen op deze dag geen prachtige vlechten hebben?
Om goed te kunnen controleren worden staarten en/of
vlechten losgemaakt.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe luizenmoeders
die mee willen helpen bij het controleren. U kunt uzelf
opgeven bij Alexandra Schep of bij meester Henry.
Agenda

Vr 19 april Goede Vrijdag kinderen vrij start
meivakantie t/m 5 mei.
Ma 6 mei Start project
Ma 6 mei Luizencontrole
Di 7 mei
Start zwemseizoen
Di 7 mei
Innen geld schoolreisje en schoolkamp
Di 8 mei
Innen geld schoolreisje en schoolkamp
Do 16 mei Projectmiddag/avond 16.00-19.00 uur
(kinderen zijn om 12.00 uur uit)
Ma 20 mei Start avondvierdaagse
Ma 27 mei Kamp groep 7/8
Di 28 mei Kamp groep 7/8
Wo 29 mei Kamp groep 7/8
Do 30 mei Hemelvaartsdag kinderen zijn vrij
Vr 31 mei Kinderen zijn vrij
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

