Nieuwsbrief april 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.

29 maart Paasviering in de kerk
30 maart Goede Vrijdag (vrij)
2 april Tweede Paasdag (vrij)

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.

3 t/m 6 april Schoolkamp groep 8
5 april Verkeersexamen gr. 7
12 april Studiemiddag
16 t/m 19 april Ammerse 4 dagenloop

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

17 t/m 19 april Cito Eindtoets groep 8
19 april Koningsspelen 3 t/m 8
20 april Koningsontbijt 3 t/m 8
25 april Inloopochtend ouders
26 april Koningsspelen 1 en 2
27apr t/m 11mei Meivakantie

Welkom op school!
In de maand april mogen we weer een aantal nieuwe leerlingen die binnenkort vier jaar oud worden, welkom
heten op onze school. Op woensdag 11 april gaat Lisa Kop voor het eerst naar school. Anne-Saar van Lingen begint
op 14 april bij juf Anja in de instroomgroep. Daarnaast hopen we Marien van Tienhoven te begroeten op 19 april
en tot slot start Elena Rijkaart op maandag 23 april aan haar basisschooltijd.
We zijn erg blij met deze vier nieuwe kleuters en wensen Lisa, Anne-Saar, Marien en Elena een plezierige en
leerzame tijd toe op onze basisschool.

Terugblik: Trouwerij juf Jorie
Op vrijdag 9 maart is juf Jorie met Willem getrouwd. Onderstaande tekst is geschreven door ‘t kersverse echtpaar.
Bedankt!
Graag willen wij via deze weg u allen bedanken voor de
kaartjes, mailtjes, etc. rondom ons huwelijk. Wij hebben dit
erg gewaardeerd en kijken terug op een mooie,
vreugdevolle dag!
De kinderen van groep 4 en 6 waren tijdens de ontvangst,
ceremonie en lunch aanwezig. Na onze aankomst zijn er
ballonnen losgelaten. De eerste kaarten met melding van
gevonden ballonnen zijn al binnen! ☺ In de volgende
nieuwsbrief maken we bekend van wie de ballon het verst
is gekomen (voor zover bekend bij ons). Voor de winnaar
hebben we een leuk prijsje.
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Tijdens de lunch hebben de kinderen van groep 4 en 6 nog een leuk stukje gedaan. Daarna ontvingen we nog
mooie cadeaus; waarvoor onze dank.
Willem en Jorie Voskamp
Gezien de afstand tussen Leiden (waar juf Jorie nu woont) en Groot-Ammers, heeft ze aangegeven haar
werkzaamheden op onze school per augustus 2018 te beëindigen. We vinden het jammer dat juf Jorie na dit
schooljaar gaat stoppen, want we gaan in haar een goede, bewogen en vaardige collega missen. Haar keuze is,
gezien de reistijd, echter begrijpelijk. Gelukkig trekt juf Jorie de komende tijd nog met groep 4 op en duurt haar
afscheid nog ruim vier maanden.

Terugblik: Project
In maart hebben we ruim twee weken projectmatig gewerkt op school,
waarbij alle creatieve activiteiten en zaakvakken aansloten bij het thema
dat in de klas werd behandeld. Het overkoepelende thema was feest.
De afronding van het project was de kijkavond die plaatsvond op dinsdag
20 maart. Wat mochten we veel vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes,
zusjes en andere belangstellenden ontvangen in school. Fijn om te zien dat
er zo’n grote betrokkenheid was. De kinderen hebben op deze kijkavond
vol trots kunnen tonen wat ze hebben geknutseld, getekend, gemaakt en
geleerd.
Nogmaals dank voor uw komst op deze kijkavond. We kunnen terugkijken
op een geslaagd project.

Terugblik: Wandelen voor Water
Op woensdag 21 maart hebben de leerlingen van groep 8 zich ingespannen om geld op te halen voor een wateren sanitairproject in Liberia. Hulporganisatie ZOA wil daar 17 nieuwe waterputten boren, waardoor 17.628
schoolkinderen (en omwonenden) de beschikking krijgen over schoon drinkwater.
Om geld op te halen voor dit project heeft groep 8 circa 6
kilometer gewandeld met 6 liter water op hun rug. Op deze
manier konden de leerlingen ervaren hoe het is om zo’n eind
te moeten lopen om water te kunnen halen.
Het bedrag dat door de groep 8 leerlingen opgehaald is met
deze Wandelen voor Water actie, bedraagt EUR 845,-.
Het bedrag dat Larissa Zwanenburg voor Wandelen voor
Water heeft opgehaald, is een aparte vermelding waard: zij
heeft EUR 250,- ingezameld! Dat is een compliment waard!
Tot slot vult de stichting Aqua for all het totaalbedrag van groep 8 met 50% aan, wat betekent dat deze actie van
groep 8 in totaal EUR 1267,50 oplevert. Met dat bedrag kunnen we veel mensen helpen aan schoon drinkwater!

voor alle genoemde data geldt: Deo Volente

Irenestraat 140

2964 BL Groot-Ammers

0184-661223

www.ebenhaezer-ga.nl

Nieuwsbrief april 2018

Terugblik: Zendingsgeld voor de MAF
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van november, wordt het
zendingsgeld dat tussen Kerst en Pasen is opgehaald aangewend om de MAF te steunen. In deze periode is EUR 502,64
opgehaald. Hartelijk dank voor uw steun!
Met deze gift willen we Jaap en Mieke de With en hun zoontje
Mateo ondersteunen in hun dienende taak om per vliegtuig
(medische) hulp te bieden aan bewoners in afgelegen
gebieden. Meer informatie is te op pagina 16 van onze
schoolgids en op: www.maf.nl/dewith.

Schoolkamp en Centrale (Cito) Eindtoets Basisonderwijs groep 8
Vanaf dinsdag 3 t/m vrijdag 6 april gaan de groepen 8 van CBS Rehoboth, CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers en CBS
Eben Haëzer Nieuwpoort op kamp naar de Loonse en Drunense Duinen. Wij hopen dat zowel de groep achters als
de leerkrachten een onvergetelijke en gezellige tijd hebben; dat ze mogen genieten van het samenzijn én dat het
ook qua weersomstandigheden een goede week zal zijn. Laten we onze kinderen (en de begeleiders) die op kamp
gaan meenemen in ons gebed.
Vanuit onze school gaan meester Wimjan, juf Suzanne en juf Annemarie als begeleiding mee op pad richting
Brabant. Dat betekent dat de plusklas op vrijdag 6 april niet door gaat. Wat de formatie in groep 5 betreft, wordt
juf Annemarie in week 14 door de volgende leerkrachten vervangen:
Formatie in groep 5 tijdens schoolkamp groep 8 (week 14):

Groep 5

Maandag
Tweede Paasdag

Dinsdag
Juf Tina

Woensdag
Juf Antoinette

Donderdag
Juf Jacoline

Vrijdag
Juf Jacoline

Na een periode van ontspanning en gezelligheid tijdens het kamp
is het vervolgens weer tijd om aan het werk te gaan. In week 16
vindt namelijk de Cito Centrale Eindtoets Basisonderwijs plaats. Op
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april wordt deze toets
afgenomen.
We wensen de leerlingen uit groep 8 veel succes en wijsheid toe bij
het maken van deze eindtoets.

Studiemiddag
Op donderdagmiddag 12 april hebben we vanaf 13.00 uur een studiemiddag waarbij we nadenken over de
onderzoekende houding bij leerlingen. Tevens gaan we aan de slag met theorie over het directe instructiemodel.
Dit betekent dat de leerlingen op donderdag 12-04-2018 ’s middags (vanaf 12.00 uur) vrij zijn.

Koningsontbijt en Koningsspelen
Op donderdagmiddag 19 april organiseert Molenwaard Actief voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de jaarlijkse
Koningsspelen. Deze spelen vinden vanaf circa 12.45 uur plaats op de sportvelden in Groot-Ammers. Aanvullende
informatie ontvangt u te zijner tijd.
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We zijn voor deze middag op zoek naar ouders die groepjes willen begeleiden en/of bij een spel willen staan. Zou
u ons daarbij willen en kunnen helpen? Opgave bij juf Tina (t.mourik@cbsmolenwaard.nl) of bij juf Jorie
(j.voskamp@cbsmolenwaard.nl).
Op vrijdagmorgen 20 april wordt een heerlijk ontbijt voor de midden- en bovenbouwleerlingen aangeboden. De kinderen hoeven hiervoor niets mee te nemen.
De kinderen van groep 1/2a en 1/2b mogen op donderdag 26 april in hun sportkleding
naar school komen; dan vinden de Koningsspelen voor de onderbouw plaats. De
kinderen worden gewoon om 8.30 uur in de klas verwacht. In de ochtend gaan we op
het plein spelletjes spelen. Komt u de kinderen ook even aanmoedigen?
Tussen de middag eten we met de kleuters op school; de leerkrachten regelen een heerlijke lunch. De kinderen
van groep 1/2a en 1/2b zijn deze dag om 14.15 uur uit. De meivakantie begint voor de onderbouw dus een uurtje
eerder.

Ammerse 4 dagenloop
In week 16 (maandag 16 t/m vrijdag 20 april) wordt de avondvierdaagse weer georganiseerd. Een ieder kan kiezen
tussen de afstanden 5, 10 en 15 km. De 15 kilometer moet worden gelopen onder begeleiding. Voor de 5
kilometer geldt dat kinderen t/m 4 jaar onder begeleiding moeten lopen.
De kosten voor de Ammerse 4 dagenloop zijn EUR 4,- per persoon en natuurlijk ontvang je weer een mooie
medaille voor je prestatie. In week 14 krijgen jullie een opgave formulier uitgereikt. Conny Alblas (0184-602966) is
de contactpersoon voor de leerlingen van CBS Eben-Haëzer. Noteer deze data alvast in je agenda!

Nieuw (voet)balbeleid
Vanaf deze week (week 13) hebben alle midden- en bovenbouwgroepen een eigen balletje om op het schoolplein
te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld baltikkertje, een lummelspel of overgooien. Alleen de groep die gebruik
maakt van het voetbalgedeelte op het plein heeft een grote bal van school.
We hebben hiervoor gekozen, zodat de veiligheid op het plein tijdens
het buitenspelen toeneemt. De laatste tijd namen kinderen regelmatig
(voet)ballen mee van thuis, waardoor er allerlei ballen rondvlogen in de
pauzes. Nu willen we dat reguleren en daarom heeft iedere groep dit 
kleine balletje gekregen.
Zou u erop willen toezien dat er geen (voet)ballen van thuis worden meegenomen naar school? Na schooltijd mag
uiteraard wel met een eigen bal gespeeld worden op het plein (tot zonsondergang).

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hierbij publiceren we het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019, waarin we het advies van de GMR om
twee losse vakantieweken in mei en juni 2019 in te plannen (zie nieuwsbrief februari) hebben meegenomen.
Het is bij het boeken van uw vakanties van belang rekening te houden met dit vakantierooster. De verlofregeling
die we als scholen moeten volgen, geeft weinig tot geen ruimte om buiten de geplande schoolvakanties weg te
gaan of eerder te vertrekken richting uw vakantiebestemming. Wij begrijpen dat het fijn is om soms nét even iets
eerder op pad gaan of een weekendje tussendoor weg te zijn, maar we kunnen daarvoor geen verlof toekennen.
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Tevens is de lijst met beroepen die voorheen in aanmerking kwamen voor vakantieverlof in een andere periode
tot een minimum gekrompen. De regel die gehanteerd wordt is: Afwijkend vakantieverlof mag alleen toegekend
worden, wanneer een gezin in een schooljaar niet twee weken aaneen gesloten gezamenlijk op vakantie kan gaan.
We vragen u hier rekening mee te houden en geen verlofaanvragen in te dienen, als volgens bovenstaande
duidelijk is dat de school geen verlof kan toekennen.
Vakanties in schooljaar 2018-2019:
Eerste vakantiedag
22 oktober 2018
24 december 2018
25 februari 2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Laatste vakantiedag
26 oktober 2018
4 januari 2019
1 maart 2019
22 april 2019

29 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
22 juli 2019

3 mei 2019
31 mei 2019
14 juni 2019
30 augustus 2019

Naast deze vakanties zal er nog een aantal studiedagen gepland worden. Op dit moment zijn deze nog niet
bekend. Zodra deze de studiedagplanning 2018-2019 definitief is, zullen wij deze met u communiceren.

Vanuit de GMR
Op donderdagavond 22 maart heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) weer vergaderd,
waarbij we zijn geïnformeerd over de jaarrekening van 2017. We zijn gevraagd ons advies hierover te geven.
We hebben tijdens de vergadering de eerder gehouden ouderavond geëvalueerd en waren blij met de opkomst.
GMR Ouderavond over opvoeden anno 2018
Op dinsdag 13 maart j.l. werd de ouderavond georganiseerd in CBS Rehoboth te Groot-Ammers. Dit is de
jaarvergadering van de GMR waarin we ons jaarverslag hebben gepresenteerd. Deze kunt u ook downloaden
vanaf de website van school bij het kopje GMR.
Daarna was het tijd voor de spreker van de avond: Jetze Baas. Hij nam ons mee in een positieve presentatie over
het thema opvoeden. We hebben een interactieve bijeenkomst mee mogen maken.
Met vriendelijke groeten,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
• CBS Eben Haëzer Nieuwpoort:
Personeel: Annelies van der Heiden en Heleen de Jong. Ouders: Kim den Boer en Rianne van der Rest
• CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers:
Personeel: Annemarie van Veelen. Ouder: Jannie van Houwelingen
• CBS Rehoboth Groot-Ammers:
Personeel: Connie Aarten. Ouder: Janine van Kranenburg

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Eben-Haëzer
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks: de volgende nieuwsbrief (mei) kunt u verwachten op 26-04-2018.
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