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Nieuws uit de school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraf… 

De meimaand is inmiddels al een poosje begonnen, 

dat betekent ook dat het tijd is voor de maandbrief 

vanuit de school. Veel leesplezier met -dit keer- een 

korte editie! 

 

Burgemeester op school 

Afgelopen donderdag bracht burgemeester De Boer 

een verrassingsbezoek aan de school. In groep 5/6 

had namelijk één van onze leerlingen een wedstrijd 

gewonnen met het ontwerpen van een afdruk voor 

een shirt. Dit was een wedstrijd voor het goede 

doel, nl. de Kids Run die gehouden wordt voor de 

kankerbestrijding. Alle kinderen van deze groep 

kregen gratis dit shirt en werden uitgenodigd om 

mee te lopen met de Kids Run.  

In ieder geval een mooie prestatie en het was een 

leuk bezoek in onze groep 5/6.  

 

Zendingsgeld 

De afgelopen periode spaarden we voor de SEZ op 

school. In de volgende nieuwsbrief hopen we de 

opbrengst mee te kunnen delen.  

Deze laatste periode van het schooljaar bestemmen 

we het zendingsgeld voor de ZOA, en wel voor een 

onderwijsproject in Zuid Sudan. U begrijpt dat we 

het zendingsgeld op maandagmorgen van harte 

aanbevelen! 

 

 

 

Juffendag 

Woensdag 15 mei is het feest in de onderbouw. De 

juffen vieren dan hun gezamenlijke verjaardag op 

school.  

 

 

 

 

Schoolreis gr. 3 – 7 

Op 23 mei gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis 

naar Dolfinarium. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 

leest u alle informatie daarover.  

 

Gespreksavonden groep 1 en 2 

Deze worden gehouden op 23 en 27 mei. 

Betreffende ouders ontvangen hiervoor vanzelf een 

uitnodiging.  

 

Tot slot 

Aan het eind van deze maand vieren we 

Hemelvaart. De school is dan (en de vrijdag erna) 

dicht. Met de Hemelvaart denken we aan het 

bijzondere feit dat de Heere Jezus, 40 dagen na Zijn 

opstanding, naar de hemel is gegaan. We zullen dat 

verhaal ook op school aan de kinderen vertellen. 

Jezus kwam toen thuis bij Zijn Vader in de hemel. 

Wat een bijzonder moment moet dat geweest zijn. 

En weet u wat één van Zijn belangrijkste taken daar 

in de hemel is? Hij maakt daar plaatsen gereed voor 

allen die in Hem geloven!  

Goede dagen! 

 

 

 

Een goede basis  
voor nu en later! 

Nieuwsbrief op de website  

Iedere maand plaatsen we onze 

nieuwsbrief op de website van de school. 

Persoonlijke gegevens van leerlingen, 

ouders en leerkrachten zijn uit deze versie 

weggelaten, tenzij zij daar nadrukkelijk 

toestemming voor hebben gegeven. 



Nieuwsbrief nr. 9 – Mei 2019 

 

 
 

Eben Haëzerschool – Rembrandt van Rijnstraat 33 – 4033 GG – Lienden – T: 0344 602060 – E: directie@ehslienden.nl 
 

Maandkalender 

 
Zo 28 apr  
Ma 29 apr (Mei)vakantie 
Di 30 apr (Mei)vakantie 
Wo 1 mei Meivakantie 
Do 2 mei Meivakantie 
Vr 3 mei Meivakantie 
Za 4 mei  
Zo 5 mei  
Ma 6 mei Gr. 3-4: ps. 107 vers 1a 

Gr. 5-8: ps. 67 vers 1a 
Luizencontrole 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 7 mei  
Wo 8 mei  
Do 9 mei  
Vr 10 mei  
Za 11 mei  
Zo 12 mei Moederdag 
Ma 13 mei Gr. 3-4: ps. 107 vers 1b 

Gr. 5-8: ps. 67 vers 1b 
Di 14 mei  
Wo 15 mei Juffendag 
Do 16 mei  
Vr 17 mei  
Za 18 mei  
Zo 19 mei  
Ma 20 mei Gr. 3-4 ps. 86 vers 5a 

Gr. 5-8: ps. 85 vers 3a 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 21 mei 
 

Wo 22 mei Rapport mee (gr. 1-2) 
Do 23 mei Schoolreis (gr 3-7) 

Rapportavond 1 (gr. 1-2) 
Vr 24 mei  
Za 25 mei  
Zo 26 mei  
Ma 27 mei Gr. 3-4 ps. 86 vers 5b 

Gr. 5-8: ps. 85 vers 3b 
Rapportavond 2 (gr. 1-2) 

Di 28 mei  
Wo 29 mei  
Do 30 mei Hemelvaartsdag 
Vr 31 mei  
Za 1 juni  

 
 
 

 
 
Tot slot 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat…. 

… alle kinderen na de Paasvieringen een 

mooi boekje hebben gekregen?  

… dit een cadeautje was van de 

bestuurscommissie? 

 

… we al heel veel ouderbijdragen binnen 

hebben gekregen?  

… we hopen dat de laatste ook snel zullen 

volgen en dat we daardoor geen 

herinneringen hoeven te sturen? 

 

… de volgende maandbrief uitkomt in de 

week van 3 juni?  

 

 


