Nieuwsbrief juni 2018
Bezoek ook onze website: www.ebenhaezer-ga.nl
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Belangrijke data:

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over diverse praktische en/of
onderwijskundige zaken die voor u als betrokkene van CBS Eben-Haëzer
van belang zijn.

28 mei t/m 8 jun Cito toetsen LVS
19 en 21 juni VO-adviesgesprek gr. 7
25 t/m 29 juni Spreekweek

Indien u vragen heeft over of kopij wilt aanleveren voor de nieuwsbrief,
neem dan gerust contact op met Jaap-Joost Melse
(jj.melse@cbsmolenwaard.nl). Voor vragen met betrekking tot
directiezaken kunt u zich eveneens wenden tot Jaap-Joost.

27 juni Studiedag (vrij)
5 juli Rapport 2 mee (gr 1-2)
6 juli Rapport 2 mee (gr 3-8)

U kunt bij Anja Heijkoop (zorgcoördinator) terecht als het gaat om de zorg
omtrent uw kind. Haar e-mailadres is a.heijkoop@cbsmolenwaard.nl.

Welkom op school!
In juni, de laatste échte maand van dit schooljaar, mogen we A. L. welkom heten in de instroomgroep; hij wordt
binnenkort 4 jaar. We wensen A. veel plezier bij juf Anja in de instroomgroep gedurende de laatste weken tot de
zomervakantie.

Geboorte
Op vrijdag 25 mei heeft R. (groep 2a) een broertje gekregen. Samen met de familie W. zijn we blij en dankbaar
voor de geboorte van J. We wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van en de zorg voor J. Het is elke keer
opnieuw zo’n groot wonder wanneer er een kindje geboren wordt!

Terugblik: 25-jarig onderwijsjubileum van meester Wimjan en juf Grietha
Op woensdag 23 mei was het een feestelijke dag op school: die dag hebben
we aandacht besteed aan het onderwijsjubileum van meester Wimjan en
juf Grietha. Deze twee leerkrachten werken alweer 25 jaar vol
enthousiasme en met veel plezier in het basisonderwijs! We hopen dat
deze meester en juf nog lang bij ons op school blijven werken.
In de bijlage van deze e-mail vindt u een verslag (inclusief een aantal foto’s)
dat door meester Wimjan en juf Grietha is geschreven.
In Het Kontakt (Alblasserwaard) is een klein artikel van dit onderwijsjubileum verschenen. Via deze link kunt u het berichtje online bekijken:
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/150912/meest
er-wimjan-en-juf-grietha-25-jaar-in-het-onderwijs-
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Terugblik: afscheid F. de W.
Op donderdag 24 mei heeft F. de W. in de ledenvergadering zijn bestuursfunctie
overgedragen aan E.B. Dit was een bijzonder moment, aangezien F. 30 jaar (!) in het
schoolbestuur heeft gezeten, waarvan hij 24 jaar de functie van voorzitter heeft
bekleed. Na afloop van de ledenvergadering vond een uitgebreide afscheidsreceptie
plaats in het Hervormd Centrum te Groot-Ammers.
We zijn F. dankbaar voor al het werk dat hij verricht heeft voor de drie scholen van CBS
Molenwaard. Fijn dat nu een tijd van ontspanning aanbreekt.
We wensen E. Gods zegen en wijsheid toe bij het invullen van het voorzitterschap.

Terugblik: uitslag Cito Eindtoets
Alle leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de Cito Centrale Eindtoets Basisonderwijs in ontvangst mogen
nemen. We zijn trots op het resultaat dat deze groep heeft behaald. Er werd een gemiddelde score van 540.5
behaald. De landelijk gemiddelde score was 534.9. Groep 8, gefeliciteerd met dit mooie resultaat, jullie hebben er
hard voor gewerkt!

Formatie 2018-2019
Na een weloverwogen traject zijn we blij dat we de formatie voor het nieuwe schooljaar met u kunnen delen. In
onderstaand overzicht ziet u welke leerkrachten er in schooljaar 2018-2019 voor de klas staan.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Maandag
Juf Grietha
Juf Rianne
Juf Annemieke
Juf Martina
Juf Annemarie
Vacature
Juf Jacoline
Meester Wimjan

Dinsdag
Juf Grietha
Juf Rianne
Juf Annemieke
Juf Martina
Juf Annemarie
Vacature
Juf Jacoline
Meester Wimjan

Woensdag
Juf Grietha
Juf Linda
Juf Annemieke
Meester Jaap-Joost
Juf Annemarie
Vacature
Juf Tina
Meester Wimjan

Donderdag
Juf Grietha
Juf Linda
Juf Marjan
Juf Martina
Juf Anja
Juf Ineke
Juf Tina
Meester Wimjan

Vrijdag

Juf Marjan
Juf Martina
Nog ingevuld
Juf Ineke
Juf Tina
Meester Wimjan

In de formatie ziet u waarschijnlijk één nieuwe leerkracht; Martina de With. Zij werkt momenteel op de school in
Nieuwpoort, maar komt op CBS Eben-Haëzer lesgeven, aangezien we met enkele groepen draaien en er dus meer
leerkrachten nodig zijn. In de nieuwbrief van juli zal Martina zichzelf aan u voorstellen.
Verder hebben we nog een openstaande vacature voor groep 6 op maandag, dinsdag en woensdag. Wellicht heeft
u de advertentie voor deze vacature in de plaatselijke krant gezien; de werving- en selectieprocedure vindt
momenteel plaats. Indien u nog iemand in uw netwerk heeft die past bij de identiteit van onze school, deel dan
gerust deze advertentie: http://cbsmolenwaard.nl/vacatures. We streven ernaar om in de nieuwsbrief van juli de
nieuwe leerkracht te kunnen introduceren.
Tot slot zijn we over de vrijdag in groep 5 nog in gesprek met de leerkrachten van deze groep. Ook daarover
hopen we u in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar te informeren.
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Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2018-2019
In de nieuwsbrief van april is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar met u gedeeld. In dat rooster was
Goede Vrijdag echter niet opgenomen. Daarnaast is er ook een aantal studiedagen gepland in het nieuwe
cursusjaar. Daarom publiceren we hieronder opnieuw het vakantierooster. Dit rooster is ook zichtbaar op onze
internetsite: http://ebenhaezer-ga.nl/kalender/vakantierooster.
Vakanties in schooljaar 2018-2019:
Eerste vakantiedag
22 oktober 2018
24 december 2018
25 februari 2019
19 april 2019
29 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
22 juli 2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Laatste vakantiedag
26 oktober 2018
4 januari 2019
1 maart 2019
22 april 2019
3 mei 2019
31 mei 2019
14 juni 2019
30 augustus 2019

Studiedagen in schooljaar 2018-2019:
•
•
•
•

Woensdag 31 oktober 2018
Donderdag 31 januari 2019
Dinsdagmiddag 2 april 2019
Woensdag 3 juli 2019

Op bovenstaande studiemomenten zijn alle leerlingen vrij. Op dinsdag 2 april 2019 worden de leerlingen
’s ochtends echter wel op school verwacht (om 12.00 uur gaat de school uit).

Plusklas
Vorige week hebben de groep 8-leerlingen van de plusklas afscheid genomen van de groep en juf Suzanne die hen
de afgelopen jaren begeleid heeft.
De plusklas heeft inmiddels duidelijk haar meerwaarde bewezen in het bieden van
een stuk extra uitdaging aan leerlingen die dat nodig hebben. Naar aanleiding van de
evaluatie is de behoefte aan verdere uitbouw gebleken, waarbij twee belangrijke
punten een rol spelen. Vanaf het nieuwe schooljaar willen we de plusklas gaan
uitbreiden, zodat we als CBS Molenwaard meer leerlingen deze extra uitdaging
kunnen bieden. Daarnaast willen we de activiteiten van het dagdeel plusklas meer
verbinden met het dagelijkse aanbod in de groepen.
Voor de twee scholen in Groot-Ammers zal een afzonderlijke plusgroep voor leerlingen van groep 5 en 6 en een
groep voor leerlingen van groep 7 en 8 komen. Beide groepen worden begeleid door juf Suzanne Klok.
De komende weken wordt door de groepsleerkrachten en IB’er onderzocht en besproken welke leerlingen in
aanmerking komen voor een plek in de plusklassen. Ouders van betreffende leerlingen worden hierin uiteraard
meegenomen.
Tot slot nog een praktische mededeling: de plusklas op de laatste vrijdag van het schooljaar (13 juli) wordt
verschoven naar woensdag 11 juli, zodat de leerlingen in hun eigen groep de laatste schoolmorgen meemaken.
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AVG (privacywetgeving)
Binnen onze school maken we veel gebruik van diverse gegevens van onze leerlingen. Dit begint al bij de
inschrijving als de persoonsgegevens van onze leerlingen en de ouder(s) / verzorger(s) worden gevraagd en
verwerkt in onze administratie.
In de loop van de schooljaren worden rapporten, verslagen en notities opgemaakt met daarin informatie over de
ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast doen we verslag van onze activiteiten in de nieuwsbrief en op onze
website. Zo is er binnen onze school en naar buiten druk dataverkeer van gegevens en informatie over onze
leerlingen en dus ook over uw kind(eren).
De omgang met deze gegevens moet zorgvuldig gebeuren om
misbruik of datalekken te voorkomen. De zorgvuldige omgang met
dergelijke data is vastgelegd in de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming). Deze wet geeft strikte regels aan die we bij
verwerking van gegevens moeten hanteren.
Voor onze leerlingenadministratie gebruiken we de basis persoonsgegevens van onze leerlingen, zoals de naam,
het adres, de geboortedatum en het BSN-nummer. Voor de contacten met thuis gebruiken we namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de ouders.
Om een goede zorg te bieden aan onze leerlingen worden medische of ontwikkelingsverslagen van bijvoorbeeld
een logopediste of arts gevraagd en bewaard. Voor noodsituaties wordt een noodcontact of de gegevens van de
betreffende huisarts gevraagd.
Deze gegevens worden alleen gedeeld met interne teamleden of met externen die betrokken zijn bij de
begeleiding of zorg van de betreffende leerling. Wanneer de school bovenstaande gegevens voor andere doelen
wil gebruiken, zal daarvoor toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen. Onze school zorgt er voor dat we
al deze gegevens naar de AVG-bepalingen verwerken en bewaren. Bij inschrijving op onze school wordt toestemming van het gebruik van deze gegevens aan de ouder(s) / verzorger(s) van de betreffende leerling gevraagd.
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders een brief waarin toestemming wordt gevraagd voor publicatie van de
naam of foto in de nieuwsbrief of op onze website. Als u nu al moeite hebt met publicatie van naam of foto, dan
vragen we u dat zo spoedig mogelijk aan school door te geven.

Flesjes water mee met tropische temperatuur
De afgelopen dagen was het warm en benauwd weer en ook in ons schoolgebouw steeg de temperatuur
aanzienlijk. In deze omstandigheden is het verstandig om voldoende te drinken. We zagen dan ook veel leerlingen
met flesjes naar school komen bij dit dorstige weer.
Graag willen we dit drinken tijdens de lessen toch enigszins
reguleren: het is toegestaan om water te drinken, maar geen
andere drankjes te nuttigen tijdens de lessen in de klas (in
de pauze mag er natuurlijk wel wat anders gedronken
worden). Wanneer er namelijk gemorst wordt met frisdrank,
ontstaan plakkerige vlekken in de boeken en schriften.
Graag ook geen bevroren water (flesjes uit de vriezer)
meenemen, want door condensvorming bij ontdooiing
wordt de fles (en dus de tafel en leermiddelen) vochtig.
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Adviesgesprekken voortgezet onderwijs (groep 7)
Op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni vinden gesprekken plaats voor de ouder(s) / verzorger(s) van de groep 7leerlingen. Op deze avond, die om 19.00 uur beginnen, gaan de leerkrachten van groep 7 en 8 met u in gesprek
over de leervorderingen van uw kind. Naast de leervorderingen worden ook andere relevante items besproken,
zoals de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid die uw kind neemt voor zijn/haar werk.
Dit alles is een eerste aanzet tot uiteindelijke aanmelding op het voortgezet onderwijs. Op basis van dit gesprek en
leervorderingen wordt een niveau-indicatie gegeven. In groep 8 vinden vervolgens nog aanvullende gesprekken
plaats om het definitieve niveau vast te stellen. Tot woensdag 6 juni kunt u doorgeven welke avond voor u niet
uitkomt. In week 24 ontvangt u de planning van deze gespreksavonden.

Spreekweek
In de week van 25 t/m 29 juni 2018 staat een spreekweek gepland. Als de leerkracht u wenst te spreken over de
ontwikkeling van uw kind, dan zal u telefonisch of per e-mail worden benaderd. Indien u graag met de leerkracht
van uw zoon/dochter in gesprek gaat, dan kunt u het initiatief daartoe nemen door de betreffende leerkracht een
e-mail te sturen. Een vriendelijk verzoek om dit dan voor 15 juni kenbaar te maken.

School bereikbaar via mobiele telefoon
Als school is het belangrijk om bereikbaar te zijn, zodat u als ouder(s) / verzorger(s)
altijd telefonisch contact met ons kunt opnemen. Vanwege incidentele
internetstoringen komt het echter voor dat u ons soms niet kunt bellen. Gisteren
(donderdag 31 mei) trad er bijvoorbeeld nog een storing op, waardoor wij
telefonisch onbereikbaar waren.
Daarom hebben we recent een mobiele telefoon aangeschaft, zodat u ons ook bij
internetstoringen gewoon kunt bellen om bijvoorbeeld uw kind ziek te melden.
Het telefoonnummer van deze schoolmobiel is 06-84620750. Dit nummer kunt u
gebruiken wanneer de vaste lijn niet functioneert. Het is dus niet de bedoeling dat u
standaard naar dit mobiele nummer belt. Wanneer ons vaste nummer ‘in de lucht is’
(0184-661223), wordt de schoolmobiel (waarschijnlijk) niet opgenomen.
Bij excursies, schoolreisjes of schoolkamp gaat deze mobiele telefoon ook mee,
zodat de leerkracht die met de klas op pad is altijd (voor noodgevallen) te bereiken
is. Wellicht is het verstandig dat u dit mobiele nummer opslaat in uw telefoon.

Vanuit de GMR
Op donderdagavond 31 mei heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vergaderd. Tijdens deze
vergadering hebben we de ouderbijdragen vastgesteld op hetzelfde bedrag (€ 20,- per kind). Daarnaast hebben
we over de communicatie betreft de verantwoording van de besteding gesproken.
We hebben met het volgende ingestemd:
• Nascholingsbeleid personeel
• Bestuursformatieplan 2018-2021
• Bestedingsplannen werkdrukakkoord van de drie locaties
• Formatie 2018-2019 van de drie locaties
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
• Veiligheidsplan
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We hebben via de mail feedback ontvangen over de ouderavond. Deze informatie hebben we besproken en er zal
terugkoppeling op gegeven worden.
Mocht u suggesties hebben voor de GMR, schroomt u dan niet om ons hierover aan te spreken of een suggestie in
de ideeënbus op school achter te laten.
Met vriendelijke groeten,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
• CBS Eben Haëzer Nieuwpoort:
• CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers:
• CBS Rehoboth Groot-Ammers:

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Eben-Haëzer
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks: de volgende nieuwsbrief (juli) kunt u verwachten op 29-06-2018.
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