Nieuwsbrief Eben-Haëzerschool te Groot-Ammers

juni/juli 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze maandbrief hopen wij u te informeren over allerlei zaken die u als ouder van de Eben-Haëzerschool
aangaan. Mocht u vragen hebben m.b.t. deze maandbrief en/of u heeft iets voor de komende maandbrief, dan kunt u
dit aan Jaap-Joost Melse (jj.melse@cbsmolenwaard.nl) laten weten.
Wanneer u hem wilt spreken m.b.t. directiezaken, kunt u hem bereiken via ditzelfde mailadres.
U kunt bij Anja Heijkoop (zorgcoördinator) terecht als het gaat om “de zorg omtrent uw kind”. Haar mailadres is
a.heijkoop@cbsmolenwaard.nl
Terugblik
Cito Eindtoets. Geweldig resultaat!
Van 18 t/m 20 april hebben de jongens en meiden van groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. Halverwege vorig maand
kregen de kinderen hun uitslag. Wij zijn heel erg trots op het resultaat wat de kinderen hebben behaald. Met een
gemiddelde score van 537.2 zit groep 8 boven het landelijk gemiddelde (535.1). In de komende periode worden de
resultaten van de Cito eindtoets, m.b.t. de specifieke onderdelen, door de schoolleiding en het team nader
geanalyseerd, met als doel om kritisch naar ons onderwijs(aanbod) te blijven kijken.
E-waste race
Onze groep deed mee met de e-waste race. We waren allemaal heel erg
enthousiast. Er kwam een man van de e-waste race vertellen hoe het werkte.
Toen hij klaar was met vertellen hadden we de grootste ideeën. Het
jeugdjournaal bellen, de krant, posters ophangen, YouTube filmpjes. We
maakten groepen voor de reclame en we gingen bij alle mensen langs om
spullen op te halen. Op maandag mochten we dan eindelijk beginnen. We
voerden spullen in op de site, we zaten de hele dat te praten over de e-waste
race.
Geschreven door Nienke van den Berg (groep 7)
De kinderen uit groep 6b/7 hebben meegedaan met de e-waste race. We zijn 2e geworden en we hadden het gezellig
en we hebben veel samen gewerkt. We gaan nu een keer met groep 6b/7, juf Tina en juf Ester naar de HVC, de
afvalcentrale in Dordrecht. We hebben allemaal geleerd dat we moeten recyclen en we hopen dat andere mensen uit
het dorp dat nu ook denken/ doen. We hebben heel veel spullen opgehaald en soms heel vroeg op school om de kliko’s
buiten te zetten.
Geschreven door Brechje Aanen (groep 7)
Gefeliciteerd
De komende maanden zijn de onderstaande kinderen jarig. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe.
Verjaardagen juni
Groep
8
Ciarah Peppelaar
3
11
Fenne Kuylenburg
6b
13
Anne-Marit Boogert
7
13
Franka van Sinderen
7
14
Naomi Stolk
5
17
Yara Ait Si Mhand
2a
20
Iwan van Dijk
4
21
Liz Treure
8
23
Manon van der Ham
8
25
Jeanine Kraaijeveld
5
26
Isabelle Eskes
2b
27
Vaisnavi Rajenthiran
7
28
Liam van der Putten
2b
29
Jos van den Berg
2a
29
Thijs van den Berg
1a
29
Daniëlle van den Heuvel
7
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Verjaardagen juli
1 Dinand de Bruin
1 Sven Kuylenburg
7 Bente Hakkesteegt
8 Dewi de Jong
10 Sandra Bikker
13 Isa Stadelman
16 Marlene van Tienhoven
16 Dominique Vermeulen
17 Tiemen van den Berg
17 Ferry Rozendaal
29 Ditte Hakkesteegt
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Groep
5
4
5
7
7
1a
6a
5
5
7
4

Oriënterende oudergesprekken PO/VO
Op maandag 12 juni en dinsdag 13 juni zullen er voor alle ouders van groep 7 oudergesprekken plaats gaan vinden.
Op deze avond zullen de leerkrachten van groep 7 en 8 met u in gesprek gaan over de leervorderingen van uw kind.
Naast de leervorderingen worden ook allerlei andere relevante items (bijv. zelfstandigheid, verantwoordelijkheid)
besproken. Dit alles is een eerste aanzet tot uiteindelijke aanmelding op het voortgezet onderwijs. Op basis van dit
gesprek en leervorderingen zal er een niveau-indicatie worden gegeven. In groep 8 vinden er vervolgens nog
aanvullende gesprekken plaats om het definitieve niveau vast te stellen.
Werving algemeen directeur
Op dit moment zijn we als bestuur, GMR en teamleiders bezig met het werven en selecteren van een geschikte
algemeen directeur voor onze scholenvereniging. Hierbij doorlopen we een weloverwogen traject. Zaterdag 20 mei
zijn er advertenties verschenen in het ND en RD. Daarnaast is de vacature gepubliceerd in Het Kontakt. Tot zaterdag 4
juni kunnen geïnteresseerden reageren. Op dit moment heeft het bestuur enkele reacties ontvangen. De
sollicitatiegesprekken staan gepland in week 24. We hopen en bidden dat we na deze sollicitatieprocedure een
capabele algemeen directeur kunnen benoemen die na de zomervakantie kan starten bij CBS Molenwaard.
Vanuit de GMR
Afgelopen maand heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) een vergadering mogen beleggen en
gesproken over de begroting 2017. We hebben het bestuur geadviseerd een vervoersbeleid op te stellen en hebben
over de inhoud hiervan meegedacht. Daarnaast zijn we door het bestuur betrokken bij de wervingsprocedure voor
een nieuwe directeur en een nieuwe Intern Begeleider (IB-er) op de Rehoboth.
Mocht u suggesties hebben voor de GMR, schroomt u niet om ons hierover aan te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad




Eben Haëzer Nieuwpoort:
Personeel: Annelies van der Heiden en Yvonne Nederveen
Ouders: Kim den Boer en Rianne van der Rest
Eben-Haëzer Groot-Ammers:
Personeel: Annemarie van Veelen
Ouders: Jannie van Houwelingen
Rehoboth Groot-Ammers:
Personeel: Connie Aarten
Ouders: Janine van Kranenburg
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Noodoproep biddende moeders
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij alle drie afscheid van de gebedsgroep. Dit houdt in dat de gebedsgroep in
de huidige vorm geen stand kan houden. Het zou erg fijn zijn wanneer andere moeders zich geroepen weten om dit
kostbare biddende werk voor onze kinderen voort te zetten.
Namens de gebedsgroep: Wilma Jongeneel, Jolanda Oudshoorn, Elise Sterrenburg
Molenwaards Dictee
Voor de tweede keer wordt het Molenwaards dictee gehouden. Dit wordt door de gemeente Molenwaard
georganiseerd. Dit jaar is dat op donderdag 22 juni.
Leerlingen uit groep 7 en 8 van alle scholen uit de gemeente strijden tegen elkaar voor de titel: ‘Wie is de beste leerling
uit de gemeente Molenwaard op het gebied van spelling’. Deze wedstrijd zal worden gehouden bij Van der Perk Groep
in Groot Ammers. Namens onze school zullen Nadia van Houwelingen en Enna Sterrenburg deelnemen. Wij wensen
deze twee leerlingen heel erg veel succes toe.
Spreekweek
In de week van 26 juni t/m 30 juni staat er een spreekweek gepland voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Als de
leerkracht u wilt spreken over de ontwikkeling van uw kind, dan zal u telefonisch of per mail worden benaderd. Het
kan natuurlijk ook zijn dat u graag met de leerkracht in gesprek wil gaan over de ontwikkeling van uw kind. U kunt dit
dan aangegeven door de betreffende leerkracht een mail te sturen. Een vriendelijk verzoek om dit dan voor 19 juni
kenbaar te maken.
Studiedag
Op woensdag 28 juni staat er weer een studiedag gepland. Op deze dag zijn de kinderen van onze school vrij. De
leerkrachten zullen zich deze dag gaan buigen over het nieuwe cursusjaar. Deze dag heeft voor de leerkrachten een
heel praktisch karakter. Naast het voorbereiden voor het nieuwe cursusjaar, wordt het huidige cursusjaar geëvalueerd
en afgesloten.
Rapport
Op donderdag 29 of vrijdag 30 juni zullen de kinderen hun tweede en laatste rapport van het huidige cursusjaar mee
naar huis krijgen. Bij dit rapport vindt u de CITO grafieken en een ouderrapportage ZIEN (rapport van de sociaalemotionele ontwikkeling). Wij verzoeken u vriendelijk om de week hieraan voorafgaand het rapport van uw
zoon/dochter met uw kind(eren) mee te geven naar school.
Bedankt
Naar aanleiding van mijn mail over het uitstellen van onze bruiloft, wil ik u als ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor
het meeleven/de belangstelling die ik heb gekregen. Dat heeft mij goed gedaan.
Met vriendelijke groet, Jorie den Tuinder
Laatste schooldag
Voor de groepen 3 t/m 7 is er op de laatste schooldag (vrijdag 7 juli) een alternatief programma. De kinderen worden
’s ochtends om 8.30 uur op school verwacht. Vervolgens zullen de kinderen van groep 3 en groep 4 naar de speeltuin
gaan en daarna zal er in de eigen groep het jaar worden afgesloten. Voor de groepen 5 t/m 7 geldt hetzelfde. Zij
worden ’s ochtends op school verwacht en gaan vervolgens een fotopuzzeltocht doen. Deze fotopuzzeltocht zal duren
van 9.30 uur tot 10.30 uur. Daarna zal in de eigen groep het schooljaar worden afgesloten.
Groepsformatie 2017-2018
Hoe gaat het plaatje er voor volgend jaar eruit zien? Welke leerkracht staat voor welke groep? Wij snappen dat u en
uw kind dit heel graag wilt weten. Momenteel zijn wij nog hard bezig om de laatste plaatsjes te vullen. De conceptformatie passeert momenteel de GMR en het bestuur. Wij doen er alles aan om u binnen twee weken omtrent de
groepsformatie te informeren. Dat zal per mail gebeuren.
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Afscheid groep 8
Op maandag 3 juli zal de afscheidsavond plaats gaan vinden voor de leerlingen van groep 8. Vanaf 19.00 uur zijn de
genodigden welkom. De avond begint om 19.30 uur Op deze avond zal er na heel wat jaren op de Eben-Haëzerschool
afscheid worden genomen van de volgende leerlingen:
Hannah Aarten
Ralf Bikker
Jeroen Boer
Elize Bouter
Sijmen de Bruin
Jouke Donk
Dennis de Gruijter
Thijmen Hakkesteegt
Manon van der Ham
Chris van den Heuvel
Dennis de Jong

Sylvie de Jong
Daniël Jongeneel
Danique van der Meijden
Jade de Mik
Tjeerd Noorland
Rick Oosterlee
Lucas den Ouden
Enna Sterrrenburg
Tamara Stolk
Liz Treure
Oktawian de With

Naast deze leerlingen nemen wij ook afscheid van enkele gezinnen:
Familie Alblas
Familie Boer
Familie Bouter
Familie van der Ham
Familie Jongeneel
Familie de Mik
Familie Treure
Familie de With
Wij willen u/jullie bedanken voor het vertrouwen en de wijze waarop jullie betrokken waren bij onze school.
Maandbrief
Dit is alweer de laatste maandbrief van dit cursusjaar. De eerste maandbrief van het nieuwe cursusjaar zal ook een
gecombineerde maandbrief (augustus en september) zijn. Deze maandbrief zal in de eerste schoolweek verschijnen.
Schoolgids
De schoolgids 2017-2018 kan, per nieuw cursusjaar, van de schoolsite gedownload worden. Bij de eerste maandbrief
in het nieuwe cursusjaar zult u de jaarkalender én de adressen (als bijlage bij de maandbrief) ontvangen.
Vakanties 2017-2018
Voor de duidelijkheid volgt hieronder de schoolvakanties van 2017-2018, welke u al eerder via de mail heeft
ontvangen.
Herfstvakantie: maandag 16 okt. t/m vrijdag 20 okt. 2017
Kerstvakantie: maandag 25 dec. 2017 t/m vrijdag 5 jan. 2018
Voorjaarsvakantie: maandag 26 feb. t/m vrijdag 2 mrt. 2018
Goede Vrijdag/Pasen: vrijdag 30 mrt. en maandag 2 apr. 2018
Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag): vrijdag 27 apr. 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren: maandag 21 mei 2018
Zomervakantie: maandag 16 jul. t/m vrijdag 24 aug. 2018
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Daarnaast is er nog een aantal studiedagen in 2017-2018 gepland voor het personeel. Kinderen zijn op deze momenten
vrij. Het betreft de volgende dagen/dagdelen:
Maandag 23 oktober 2017
Dinsdag 30 januari 2018
Donderdagmiddag 12 april 2018
Woensdag 27 juni 2018
Korfbaltoernooi
Graag willen wij u er op attenderen dat op woensdag 6 september het korfbaltoernooi plaats zal vinden voor de
groepen 3/4 en 5/6. Noteer deze datum alvast in uw agenda. In het nieuwe schooljaar volgt meer informatie.
Om alvast te noteren
In de volgende maanden staan de volgende activiteiten op het programma.
Juli/Augustus
3 juli
Afscheid groep 8
Deur open: 19.00 uur
Start avond: 19.30 uur
6 juli
Laatste schooldag instroomgroep/kleuters
7 juli
Laatste schooldag groep 3 t/m 7
21 augustus Eerste schooldag cursusjaar 2017-2018
Zomervakantie
De kinderen van de instroomgroep en de groepen 1 en 2 krijgen op donderdag 6 juli zomervakantie. Voor de groepen
3 t/m 7 vangt de zomervakantie aan op vrijdag 7 juli om 12.30 uur. We wensen iedereen een goede vakantietijd toe
en hopen u en uw kinderen weer te kunnen begroeten op maandag 21 augustus 2017.
Met vriendelijke groet,
Directie en team van de Eben-Haëzerschool.
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