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Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,
Personeel
Helaas was meester Henk de afgelopen weken ziek. Gelukkig
gaat het weer beter met hem en hoopt hij de komende week
weer te starten.
Jammer genoeg heeft juf Agnes aangegeven dat zij onze
school gaat verlaten. Dat vinden we heel erg jammer! Juf
Agnes gaat in Monster wonen. Haar man wordt daar
dominee. We zullen juf Agnes heel erg gaan missen! We
willen haar bedanken voor alle jaren die ze op onze school
heeft gewerkt en we wensen haar een heel fijne en goede
tijd toe in Monster.
Voor u als ouders is er gelegenheid om juf Agnes de hand te
schudden op donderdag 18 juli om 14.00 uur als de school
afgelopen is.

Bedankmiddag
Op dinsdag 2 juli hopen we onze jaarlijkse bedankmiddag
te organiseren. U heeft hiervoor een aparte uitnodiging
ontvangen. We hopen u om 14.00 uur te mogen ontmoeten
om u allemaal te bedanken voor de hulp die we elk jaar
mogen ontvangen.

Rapport 3 wordt uitgereikt
Donderdag 11 juli krijgen de kinderen het laatste rapport
mee naar huis. Mocht u naar aanleiding van het rapport nog
vragen hebben, dan kunt u die uiteraard aan de leerkracht
stellen. Mochten er nog rapporten thuis liggen, wilt u deze
dan z.s.m. inleveren op school?

Meester en juffeest groep 7
Op woensdag 10 juli vieren juf Janske en meester
Henk hun meester en juffenfeest. We wensen jullie
een heel fijne dag toe!

Slotdag
Op donderdag 18 juli hopen we met elkaar het
eindfeest te vieren. Op deze dag begint de school
op de normale tijd. Voor eten en drinken wordt op
die dag gezorgd. De kinderen hoeven dus zelf niets
mee te nemen. Let op; de kinderen zijn om 14.00 uur
uit! We hopen op een gezellige dag met elkaar!
Opgeruimd staat netjes
Wilt u er op toezien dat alles van de kinderen wordt
meegenomen naar huis? In de bak met gevonden
voorwerpen zitten heel veel spullen. In de
zomervakantie doen we de spullen die in de bak
achterblijven weg. Alvast bedankt.
Afscheidsmusical groep 8
Vrijdagmiddag 12 juli om 12.30 uur voert groep 8 de
musical op voor oud-leerlingen.
Maandagmiddag 15 juli voert groep 8 om 12.30 uur
de musical op voor de kinderen van de school.
Schaduwdoeken
Afgelopen week zijn de schaduwdoeken op het
kleuterplein geplaatst. Deze zijn betaald van de
schoolcollecte die in het najaar is gehouden. We zijn
er heel blij mij en het ziet er ook nog heel mooi uit!

Schoonmaakavond
Op 11 juli staat de jaarlijkse schoonmaakmiddag/avond
gepland. Op zulke dagen hebben we echt uw hulp nodig.
Vele handen maken licht werk. Mogen we rekenen op uw
komst? Samen zorgen we er voor dat de kinderen ook
volgend jaar weer in een fris en schoon lokaal mogen
werken en leren. U ontvangt via de OC nog een aparte
uitnodiging.
‘s Middags wordt er onder schooltijd schoongemaakt en
‘s avonds gaan we daar weer mee verder.

Wisselmorgen
Graag uw aandacht voor de wisselmorgen. Op woensdag
17 juli gaan alle kinderen in de school van 9.00 tot 10.30
uur een kijkje nemen in de nieuwe klas. Alle kinderen zullen om 8.45 uur eerst beginnen in de eigen groep. Daarna
zullen alle kinderen van groep 0/1 t/m 7 doorschuiven
naar de volgende groep. Deze wisseling duurt tot de ochtendpauze. Daarna gaan alle kinderen terug naar de eigen
groep.

Agenda
2 juli Bedankmiddag
10 juli Meester/juffeest groep 7
11 juli Rapport 3 wordt uitgereikt
11 juli Schoonmaakmiddag/avond
12 juli Afscheidsbarbecue voor de leerlingen van gr. 8
16 juli Afscheidsavond groep 8 alleen voor ouders
17 juli Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
18 juli Slotfeest, school sluit om 14.00 uur
19 juli Laatste schooldag, school sluit om 12.00 uur
Z.O.Z.

Tenslotte
Tot slot wil ik u allen alvast een heel fijne vakantie
toewensen. We hopen elkaar op 2 september om 8.45 uur
weer te zien!

Ik sluit af met een gedicht van Chris Lindhout:
Bedankt
Bedankt collega
voor dat ene woord
waardoor ik, na die waardeloze dag,
even moest glimlachen
en de betrekkelijkheid weer zag.
Bedankt hulpmoeder
voor die hand,
die medelevend door jou
op mijn schouder werd gelegd.
Een klein gebaar slechts
waar zoveel mee werd gezegd.
Bedankt hoor kind
voor alles wat ik
van je onbezorgdheid heb geleerd.
’t Vertrouwen dat je in me had,
in me bleef houden,
ook al deed ik veel verkeerd.
Bedankt o Heer
voor al die mensen
die U zo maar meegaf op mijn pad.
Bedankt o Heer.
Ik heb zo veel aan ze gehad.
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

