VOOR OP HET PRIKBORD
"Wij zien in ieder kind een ster!"

Jaaroverzicht Eben Haëzer
2019-2020
Wie gaat wanneer naar school?

Sinds het schooljaar 2018 - 2019 zijn we overgegaan op een continurooster met vijf gelijke dagen. Behalve voor groep 1 t/m 4 want die zijn
op vrijdagmiddag vrij van school.
Tijden:
groep 1 t/m 4: maandag t/m donderdag: 8.30 -14.00 uur en
vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
groep 5 t/m 8: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur.
Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Meivakantie:
Zomervakantie:

19 oktober 2019 - 27 oktober 2019
21 december 2019 - 05 januari 2020
15 februari 2020 - 23 februari 2020
10 april - 13 april 2020
21mei - 24 mei 2020
30 mei -1 juni 2020
25 april 2020 - 05 mei 2020
03 juli 2020 - 16 augustus 2020

Vrije dagen: 2 oktober 2019, 4 februari en 18 juni 2020

Goed gedaan kalender: Door de hele school maken we gebruik van
een goed gedaan kalender dit met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling. Gedurende het schooljaar komen 7 items regelmatig terug en wordt hier over gepraat, gewerkt enz.
•
•
•
•
•
•
•

We zijn allemaal anders. Iedereen hoort erbij.
In de klas luisteren we naar elkaar
Ik werk rustig en zacht
Samen spelen samen delen
Ik doe voorzichtig met het speelgoed /materiaal en ruim alles
netjes op.
Ik help een ander als iets niet lukt
Geef elkaar complimentjes

Luizencontrole: De eerste woensdag na een vakantie wordt er
gecontroleerd op luizen. De eerste controle heeft al plaats gevonden.
De overige data zijn: 30 oktober, 8 januari, 26 februari en 7 mei.
Wilt u zorgen dat uw kind die dagen met schoon gewassen haar,
zonder elastieken en/of gel op school komt?

CBS Eben Haëzer
Greate Buorren 13
9036 ME Menaldum
Tel.: 0518-452000
Email: ebenhaezer@cbo-nwf.nl
Website: www.ehaezer.nl

Gymnastiek:
Op maandag en op donderdag
hebben de groepen 3 t/m 8
gymnastiek in het gymlokaal.
Gymkleren en gymschoenen zijn
verplicht!

Zending
Als zendingsproject
zamelen we geld in
voor onze adoptie
kinderen.
Op vrijdag mogen de
leerlingen hier geld
voor meenemen. Alle
beetjes helpen

Aanwezigheid directeur:
Meester Sjoerd is in de regel aanwezig
op dinsdag en vrijdag. Op de overige
dagen kunt u terecht bij meester Tiemen of bij de groepsleerkracht van uw
kind.

Jaarplanning
Inloop voor ouders met koffie/thee
Schoolfotograaf
Informatieavond voor ouders (16.30-17.30)

26 augustus 2019
18 september 2019
19 september 2019

Start Kinderboekenweek

1 oktober 2019

Studiedag personeel CBO Noardwest Fryslân
– de kinderen zijn vrij!

2 oktober 2019

Start schoolschaatsen voor groep 6, 7 en 8 (5X)

10 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek
Nationale schoolontbijt

10 oktober 2019
5 november 2019

10 minutengesprek 1 t/m 8 (op afroep of aanvraag)
Sinterklaas
Kerstfeest
Kerstviering in de klas
Inloop voor ouders met koffie/thee

12 november 2019
5 december 2019
18 december 2019
20 december 2019
6 januari 2020

Studiedag personeel.
- de kinderen zijn vrij!
Rapport mee
10 minutengesprek 1 t/m 8
Paasviering

4 februari 2020

Kerkschoolgezinsdienst
IEP Eindtoets groep 8

Nog niet gepland
15 en 16 april 2019

Koningsspelen
Schoolreis 1 t/m 6
Schoolkamp 7/8
Verkeersexamen groep 8
Sportdag groep 7/8

17 april 2020
11 mei 2020
3, 4 en 5 juni 2020
Nog niet bekend
juni 2020

Afscheid groep 8

11 juni 2020

Studiedag personeel.
- de kinderen zijn vrij!
Rapport mee
10 minutengesprek 1 t/m 8
Laatste schooldag

18 juni 2020

Start zomervakantie

3 juli 2020

7 februari 2020
10 februari 2020
9 april 2020

19 juni 2020
23 juni 2020
2 juli 2020

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. We doen ons best om u tijdig van
een eventuele wijziging of aanvulling op de hoogte te brengen.
We hopen er met elkaar een fijn schooljaar van te maken.

