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Nieuws uit de school
Nieuwsbrief op de site
Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief op de
site. Alle persoonlijke zaken zijn i.v.m. AVG hieruit
weggelaten!
De EHS passeert de 300-leerlingengrens!
Op donderdag 20 februari vierden we een klein
feestje op school! We verwelkomden namelijk onze
300e leerling die op dit moment op school zit. De 300e
leerling kreeg daarom een leuk verrassingspakketje.
En voor alle kinderen was er iets te drinken en een
speciaal EHS-cakeje!
Dat we zoveel kinderen op school mogen hebben
stemt ons dankbaar. We zetten ons voor hén in en
willen hen een goede en veilige schooltijd bieden. Dat
mogen we doen in samenwerking met u als ouder of
verzorger. Samen het goede zoeken voor onze
kinderen, daar gaan we voor!

Instroom 4-jarige leerlingen
Op onze school was het gebruikelijk dat kinderen die
in augustus en september 4 jaar worden, allemaal
instromen gelijk na de zomervakantie. Nu blijkt dat
dit wettelijk gezien niet mag. We mogen pas
onderwijs aanbieden als de kinderen 4 jaar zijn. Dat
betekent dat we vanaf nu de kinderen die in augustus
of september 4 jaar worden, laten instromen op de
gebruikelijke instroomdata, die we twee keer per
maand inplannen.

Rapportavonden
Eind van deze maand staan de rapportavonden
gepland. De kinderen krijgen op woensdag 25 maart
hun rapport mee naar huis en op 26 en 30 maart
vinden de gesprekken plaats. Deze week ontvangt u
een papier thuis waarop u kunt aangeven of u gebruik
wilt maken van deze gespreksavond. Na inlevering
van deze brief wordt de planning opgesteld.
Hulp gevraagd
In de brief waarin u
aan kunt geven of u
gebruik wilt maken
van de contactavond,
kunt u ook aangeven
of u ons kunt helpen
bij twee taken:
-Extra versterking in
de
‘luizenmoedersbrigade’.
-Hulp bij het toezicht houden op het plein tussen de
middag. I.v.m. ziekte van onze vaste hulp zoeken we
tijdelijk extra hulp. We hopen op een goede respons!
En verder in maart:
 Volgende week woensdag is het biddag. Bidt u
mee om een gezegende dienst?
 Denkt u er aan dat de kinderen op dinsdag 17
maart vanaf 12 uur uit zijn?
 Op 25 maart staat de ochtend in het teken van de
Grote Rekendag. Het belooft een leuke en
leerzame ochtend te worden.
 En iedere maandagmorgen mogen de kinderen
zendingsgeld meenemen. Deze periode
bestemmen we dat voor stichting Timotheos.
Tot slot
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw
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Week van de Klassetaal
De komende twee weken besteden we binnen onze school aandacht aan de ‘Week van de Klassetaal’.
Allerlei aspecten rondom taalgebruik geven we in onze school de aandacht. Het leuke is, dat u als ouder of
verzorger ook mee kunt doen! Leest u maar wat we in de planning hebben:
 Enkele leerlingen uit de bovenbouw gaan een poppenkastvoorstelling maken, waarin het gaat
over taalgebruik. Deze voorstelling gaan de kinderen laten zien bij de groepen van de onderbouw.
 In alle groepen is aandacht voor taalgebruik, soms in de vorm van een speciale les, soms in de
vorm van een spel of creatieve opdracht.
 Ook in de bijbellessen en liederen zullen we taalgebruik aan de orde stellen.
 Belangrijk vinden we het ook om onze taal op een positieve manier te gebruiken. Daarom hangen
op twee plaatsen in de school een complimentenboom! Bij de onderbouw en bij de bovenbouw
hangen in de gang twee grote takken. Het is de bedoeling dat deze takken vol komen te hangen
met complimenten. En iedereen mag meedoen, leerlingen, collega’s en u als ouder!
Hoe werkt het:
o Bedenk een mooi compliment voor iemand.
o Bij de complimentenboom liggen papieren blaadjes.
o Schrijf uw of jouw compliment op een blad en hang deze aan de boom.
o Draadjes en stiften liggen bij de boom.
Heel veel succes met onze complimentenboom. We hopen dat de takken van de
complimentenzwaarte zullen doorbuigen….
 En tot slot zullen Bram en Eva nog een keer langskomen op het grote plein om de kinderen iets te
laten horen en zien over taalgebruik.
We hopen dat u thuis ook in gesprek wilt gaan over taalgebruik. We horen helaas nog wel eens
schuttingtaal, scheldwoorden, ziekten e.d. uit kindermonden komen. Hier spreken we de kinderen op
aan en hopen op bewustwording. Wilt u ons daarin ondersteunen? Allereerst door zelf het goede
voorbeeld te geven en door er met de kinderen over te spreken.
En wellicht is het wel een ideetje voor thuis: een complimentenboompje in de huiskamer?

Klassetaal, daar gaan we voor!
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Maandkalender
Do 5 mrt
Vr 6 mrt
Za 7 mrt
Zo 8 mrt
Ma 9 mrt
Di 10 mrt
Wo 11 mrt
Do 12 mrt
Vr 13 mrt
Za 14 mrt
Zo 15 mrt
Ma 16 mrt

Di 17 mrt
Wo 18 mrt
Do 19 mrt
Vr 20 mrt
Za 21 mrt
Zo 22 mrt
Ma 23 mrt

Di 24 mrt
Wo 25 mrt
Do 26 mrt
Vr 27 mrt
Za 28 mrt
Zo 29 mrt
Ma 30 mrt

Di 31 mrt
Wo 1 apr
Do 2 apr
Vr 3 apr

Gr. 3-4: ps. 141 vers 3
Gr. 5-8: ps. 121 vers 1
Biddag

Gr. 1-2: ps. 48 vers 6
Gr. 3-4: ps. 100 vers 3
Gr. 5-8: ps. 52 vers 7
Instroom nieuwe leerlingen
Werkmiddag personeel.
Leerlingen vanaf 12.00u vrij.

Gr. 3-4: ps. 8 vers 4
Gr. 5-8: ps. 22 vers 1
Instroom nieuwe leerlingen

Broekjes over?
Bij de kleuters hebben we een kast staan
met reserve kleding. Er gebeurt nog wel
eens een ongelukje en dan is het fijn om
wat (onder)broeken achter de hand te
hebben.
We zoeken vooral nog wat broeken en
onderbroeken in de iets grote maten voor
de kleuters. Heeft u nog iets liggen wat u
niet meer gebruikt? U mag het afgeven bij
de kleuterjufs!

STIB in de school
Op de volgende data is het wijkteam van
de gemeente in de school:
5 maart: Regenboogschool Ingen
12 maart: Meentschool Ommeren
19 maart: Sterappel Lienden
26 maart: Eben Haëzerschool Lienden
Tijd: vanaf 13.30 uur.
Contactpersoon: Bianca Tofohr,
btofohr@buren.nl

Rapport mee (groep 3 t/m 7)
Grote Rekendag
Rapportavond 1 (groep 3 t/m 7)

Gr. 3-4: ps. 21 vers 4
Gr. 5-8: ps. 118 vers 11
Rapportavond 2 (groep 3 t/m 7)

Gebedskring
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