Een goede basis
voor nu en later!
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Nieuws uit de school
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.
Jubileum Meester Hakkert
Op woensdag 20 juni
zal het een bijzondere
dag zijn op school. Dan
vieren we namelijk met
elkaar het 40-jarig
onderwijsjubileum van
meester Hakkert. De
meester begon in 1978
zijn loopbaan in het
onderwijs op onze
school. Naast een paar
uitstapjes naar andere
scholen heeft hij
verreweg de meeste jaren mogen lesgeven op de
EHS. Vele klassen en leerlingen hebben
gedurende deze jaren les gehad van de meester.
Veel ouders die nu betrokken zijn bij onze school
hebben als kind nog les gehad van de meester! Al
die jaren staat de meester met veel vreugde en
plezier voor de klas en die energie straalt hij nog
iedere dag uit. Hij gaat voor de kinderen en de
school. Die gaan hem aan het hart en daar zet hij
zich voor in. En niet alleen het leeraspect is voor
hem belangrijk. Vanuit zijn geloof in de Heere
Jezus wil hij de kinderen ook wijzen op de enige
weg door wie wij zalig kunnen worden, door Jezus
alleen. En dat mag hij doorgeven en uitstralen en
daar moeten we het van hebben!

Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de taken die
de meester als bouwcoördinator en MT-lid mag
vervullen.
We feliciteren de meester dan ook van harte met
zijn bijzondere jubileum en wensen hem nog
goede en gezonde jaren toe op onze school. En
bij die gelukwensen betrekken we ook zijn vrouw
Agnes en zijn gezin, die natuurlijk nauw bij zijn
werk op school betrokken zijn. Van harte Gods
rijke en onmisbare zegen toegewenst!
Op 20 juni hopen we op school bij dit jubileum
stil te staan. De meester en zijn vrouw worden om
8.30 uur op school ontvangen (van harte welkom
om te komen kijken!) en die ochtend is er een
programma met de kinderen op school. Later op
de dag hopen we ook als team bij dit jubileum stil
te staan.
Groepsverdeling
We hopen in de week na de junivakantie een
informatiebrief te sturen met daarin de
groepsverdeling voor het komende schooljaar.
Vacature schoonmaak
Vanaf de zomervakantie ontstaat er op school een
vacature in de schoolschoonmaak. Het gaat om 8
uur per week. Belangrijkste taak is om de klassen
één keer per week een beurt te geven, zoals de
tafeltjes, de vloer en het overige meubilair. Uren
zijn in overleg in te plannen op een moment dat
het uitkomt.
Heeft u belangstelling? Stuurt u dan een mailtje
naar meester Teeuw. Ook studenten of andere
belangstellenden worden uitgenodigd om mee te
doen.
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Zendingsgeld
Tot de zomervakantie sparen we voor stichting
MAF. Deze organisatie brengt met kleine
vliegtuigjes hulp op de moeilijkst te bereiken
delen van deze wereld. Ze kunnen onze bijdrage
goed gebruiken.
Versterking nodig in de bieb!
Een heel aantal moeders staat volgens een
rooster voor ons klaar om de bibliotheek te
draaien. Een aantal moeders stopt daar eind van
het schooljaar mee. Vindt u het leuk om ook af en
toe mee te draaien in het biebrooster? Geef u dan
op via directie@ehslienden.nl. De moeders willen
u graag inwerken en wegwijs maken in het
systeem. De bieb is open op dinsdag- en
donderdagmiddag. Namens de kinderen:
bedankt!
Tot slot
- Het schooljaar vordert gestaag… De week van
11 t/m 15 juni mogen de kinderen nog even
genieten van een weekje vakantie. Om energie op
te doen voor het laatste stuk van dit schooljaar!
- Het is deze weken warm. Gelukkig bieden de
airco’s in de klassen de nodige verkoeling. Geef
uw kind gerust extra water mee naar school.
- Woensdag en vrijdag zijn de vaste fruitdagen op
school. Gelukkig nemen de meeste kinderen ook
echt iets gezonds mee op deze dagen. Toch zien
we nog wel eens koeken of chocola voorbij
komen. Dat is niet de bedoeling Graag uw
aandacht hiervoor!
- De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
verschijnt op 29 juni.
Met vriendelijke groet, namens het team,
J. Teeuw
Ps. voor alle data geldt: Deo Volente.
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Inleveren rapporten

Gr. 3-4 Psalm 133 : 3
Gr. 5-8 Psalm 89 : 1
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Vaderdag

Luizencontrole

Gr. 1-2 Psalm 136 : 1
Gr. 3-4 Psalm 17 : 3a
Gr. 5-8 Psalm 123 : 1a

Jubileum meester Hakkert
Gebedskring op school
Gr. 3-4 Psalm 17 : 3b
Gr. 5-8 Psalm 123 : 1b

Kleuterfeest

Rapport inloopavond
(groep 0 t/m 7)

Gr. 3-4 Psalm 103 : 6a
Gr. 5-8 Psalm 138 : 4a
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Vertrek kamp groep 8
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