NIEUWSBRIEF 11
juni 2019

Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,

Bijna Pinksterfeest…
Ongrijpbaar
is de manier
waarop Hij je vastpakt.
Ondenkbaar
de wijze waarop hij
je gedachten bepaalt.
Onvoorstelbaar
zoals Hij
dingen voorstelt.
Onverwoestbaar
blijft Hij
de mens vernieuwen.
Ongelooflijk
zoals Hij je doet geloven.
De Geest.
Cito-eindtoets groep 8
Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan en wat
mogen ze trots zijn op het resultaat dat ze hebben behaald. Ze hebben laten zien wat ze in zich hebben. Het
gemiddelde van groep 8 was 540,9 en dat is heel ruim
boven het landelijk gemiddelde van 535,7. Goed gedaan!

Project
We mogen met elkaar terugkijken op een geweldig project! Wat hebben de kinderen veel geleerd over de Gouden Eeuw en wat was de projectmiddag/avond leuk! Fijn
dat u er was!
Formatie
In de week van 11 juni stuur ik u een brief over de
formatie van volgend schooljaar.
Schoolkamp
We mogen met elkaar terugkijken op een heel fijn
schoolkamp! Wat hebben we genoten en we zijn blij, dat we
zonder ongelukken weer thuis mochten komen.

Lang weekend
Houdt u er rekening mee dat de kinderen, zoals in de
groene kalender vermeld, op vrijdag 21 juni en maandag 24
juni vrij zijn? De kinderen hebben dan een lang weekend
vrij.

Juffenfeesten
Op woensdag 12 juni wordt in verschillende klassen de
verjaardagen van de juffen gevierd:
In groep 3, in groep 4/5 en in groep 6 is het deze dag
feest! Allemaal een heel fijne dag toegewenst!

Groep 0, 1 en 2 vrij i.v.m. Schoolreis
Houdt u er rekening mee dat, zoals in de groene
kalender vermeld, de kinderen van groep 0,1 en 2
vrij zijn op woensdag 12 juni? Op vrijdag 14 juni
gaan ze op schoolreis.
Schoolreisje
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld gaan
de groepen 1 t/m 6 op vrijdag 14 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.
Groep 1/2

De kinderen van groep 1 en 2 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?

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.
Groep 3 t/m 6

De kinderen van groep 3 t/m 6 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 17.00 uur weer terug op school.

Z.O.Z.

Schoolschoonmaak
Op donderdag 11 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! Daarom geven we de datum alvast een
keer door. Zet u de datum vast in uw agenda?

Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is
vastgesteld. Dat is in mei anders dan de afgelopen jaren.
De kinderen hebben volgend jaar geen 2 weken
meivakantie, maar 2x anderhalve week vakantie eind april
en eind mei.
Hieronder de data:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart/
Pinkstervakantie
Zomervakantie

21-10-19 t/m 25-10-19
23-12-19 t/m 3-1-20
24-2-20 t/m 28-2-20
27-4-20 t/m 5-5-20
21-5-20 t/m 1-6-20
20-7-20 t/m 30-8-20

Agenda
10 juni Tweede Pinksterdag kinderen zijn vrij
12 juni Groep 0,1 en 2 vrij i.v.m. Schoolreisje
12 juni Juffenfeest in groep 3, 4/5 en 6
14 juni Schoolreisje groep 1 t/m 6
21 juni Kinderen vrij, lang weekend
24 juni Kinderen vrij, lang weekend
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

