Nieuwsbrief november 2017
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.

6 en 9 november Oudergesprekken
8 november Schoolontbijt
24 november Schoenendoos mee
terug naar school

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 november Surprises meenemen
5 december Sinterklaas op school
21 december Kerstviering op school

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 november mogen we Rhodee, Thirza en Boaz Kostelijk welkom heten op school. Zij zijn naar Groot-Ammers
verhuisd en we wensen hen een fijne tijd toe in dit dorp en op onze school.

Terugblik: Unicefloop
Op woensdag 4 oktober vond de Unicefloop plaats in Groot-Ammers. Wilma Koorevaar, de organisator van deze
sponsorloop, stuurde onze school een e-mail met onderstaande tekst.
Hierbij wil ik alle kinderen en de scholen bedanken voor hun
inzet en medewerking om de Unicefloop 2017 weer tot een
groot succes te maken.
De inzet en motivatie die de kinderen lieten zien, was echt heel
mooi om te zien. In totaal hebben 170 kinderen meegelopen
en hebben zij met elkaar EUR 4.693,19 opgehaald voor Unicef,
met dit jaar als thema kinderarbeid.
Dit is weer een recordopbrengst en we zijn dankbaar, dat we
dit kunnen doen voor kinderen die in moeilijke situaties leven.
Terugblik: Dankdag
Op woensdag 1 november was het Dankdag voor gewas en arbeid. In de afgelopen week hebben we op school
aandacht besteed aan Dankdag: we hebben God gedankt voor alle goede dingen die Hij aan ons geeft. Het
centrale Bijbelgedeelte dit jaar was Handelingen 8:26-39, het gedeelte over Filippus en de kamerheer. Het thema
van Dankdag was ‘Blij verrast!’.
In de geschiedenis over Filippus en de kamerheer vindt op meerdere manieren een blijde verrassing plaats.
Allereerst worden Filippus en wij verrast door de bijzondere werking van de Heilige Geest: Hij stuurt Filippus op
het juiste moment naar de kamerheer uit Ethiopië. Gods Geest leidt het zo, dat de kamerheer precies in Jesaja 53
leest. Ook is op het juiste moment water in de omgeving aanwezig om de kamerheer te dopen.
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De kamerheer wordt verrast door de uitleg van Gods Woord. Alleen
geloof in Jezus Christus is nodig. De kamerheer, die geen lid van het
Joodse volk is, mag toch bij God horen. Hij vervolgt in blijdschap zijn weg
omdat Hij in Jezus gelooft. Tot slot worden wij blij verrast door deze
geschiedenis. Gods Geest doorbreekt de grenzen: het Woord van God
verspreidt zich over de wereld, Gods Geest zorgt voor (mensen die het
ons) uitleg(gen) en alleen geloof in Jezus Christus als onze Redder is
nodig.
Alleen geloof in Jezus Christus is nodig; daarbij werd in sommige groepen stilgestaan op dinsdag 31 oktober,
aangezien het op 31-10-2017 Hervormingsdag was. Het themalied over Dankdag, dat in alle groepen is
aangeleerd, ging ook over Maarten Luther. Niet door werken, maar door genade en geloof in Hem, worden wij
behouden.

Oudergesprekken
Volgende week maandag (6 november) en donderdag (9 november) staan de oudergesprekken gepland. Een
planning van deze gespreksavonden heeft u inmiddels ontvangen van de leerkracht van uw zoon / dochter. Door
deze gesprekken, waarin u hoofdzakelijk over uw kind vertelt, komen wij nog meer te weten over uw kind.
Daarnaast horen we graag van u wat u verwacht in de samenwerking en communicatie dit schooljaar tussen de
leerkracht en u als ouder. We hebben immers hetzelfde belang: “Samen zorg voor ieder (voor uw) kind”.

Schoolontbijt
Op woensdag 8 november willen we, in het kader van het Nationaal
Schoolontbijt met alle kinderen van CBS Eben-Haëzer de dag starten door samen
te eten op school. Het ontbijt is essentieel voor een goede start van de
(school)dag en daarom besteden we hier graag aandacht aan!
Op 25 oktober heeft u een e-mail ontvangen met betrekking tot deze activiteit.
In dat bericht is meer informatie gegeven over dit Nationaal Schoolontbijt.
Onderstaande tekst heb ik nog even gekopieerd uit de e-mail van 25-10-2017:
Wilt u uw kind(eren) op woensdag 8 november een plastic bord, een plastic
beker en plastic bestek meegeven met daarop de naam van uw kind. Graag al
deze spullen in een plastic zak met ook de naam van uw kind erop. Alvast
bedankt voor uw medewerking! We zien met veel plezier uit naar een gezellig en
gezond ontbijt met elkaar.

Actie schoenendoos
In de nieuwsbrief van oktober was reeds aangekondigd dat wij als school deelnemen aan de actie van Edukans,
waarbij “een schoenendoos gevuld mag worden voor een vriendje ver weg”, zoals de informatiefolder de actie
formuleert (www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes).
In week 43 heeft u via uw zoon / dochter een informatiebrief ontvangen van deze actie. Naast deze brief is een
folder van Edukans mee naar huis gegeven. In deze informatiebrief wordt verteld dat u met uw kind een
schoenendoos mag vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in landen als Albanië,
Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak.
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Zoals in de folder van Edukans wordt gemeld, bedraagt de verzendbijdrage
van een schoenendoos EUR 6,-. Transportkosten en opslagkosten zijn in dit
bedrag inbegrepen. In principe wordt van u verwacht dat u de verzendbijdrage voldoet. Dit kan via Ideal / online bankieren (zie folder van
Edukans).
Omdat we echter willen voorkomen dat dit bedrag een belemmering zou
kunnen vormen om deel te nemen aan deze actie, hebben we gekozen om
het zendingsgeld van maandag 27 november aan te wenden voor de
verzendbijdrage van de schoenendozen.
Graag ontvangen we de gevulde (en versierde) schoenendozen uiterlijk op
vrijdag 24 november terug op school.
Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken. Van de kinderen in groep 5 t/m groep 8 wordt
verwacht dat ze een surprise en een gedicht maken. De lootjes zijn inmiddels getrokken. Als richtbedrag voor het
cadeautje houden wij, net zoals vorig jaar, EUR 5,- aan.
Op maandag 27 november mogen de surprises mee naar school genomen worden: dan worden de geknutselde
voorwerpen tentoongesteld, zodat iedereen de surprises kan bewonderen.

E-waste: afgedankte mobiele telefoons
In week 45 wordt op school een automaat geplaatst waarin afgedankte mobiele telefoons gedeponeerd kunnen
worden. Wanneer er een mobiele telefoon in de automaat wordt gegooid, wordt een game geactiveerd en kan uw
kind een spelletje spelen op dit apparaat. Hiermee wordt gestimuleerd oude mobieltjes in te leveren.
De kinderen in groep 7 krijgen volgende week uitleg van diegene die de
automaat komt plaatsen op school. Het klinkt nu nog allemaal wat vaag; meer
informatie heb ik zelf ook nog niet ontvangen, maar in de nieuwsbrief van
december hoop ik meer te kunnen vertellen over dit apparaat waarin telefoons
gegooid kunnen worden…
Heeft u nog oude, kapotte, afgedankte mobieltjes thuis? Geef ze mee aan uw
zoon / dochter. Zo kunnen de materialen (grondstoffen) hergebruikt worden.
Bedankt!

Zendingsgeld voor de MAF
In de periode tussen Kerst en Pasen zal het zendingsgeld, dat door uw kind op maandag meegenomen wordt, naar
de MAF gaan voor het project van Jaap en Mieke de With en hun zoontje Mattheo (zie pagina 16 van de
schoolgids 2017-2018 voor meer informatie over dit zendingsgelddoel).
In december (week 50) hopen Jaap en Mieke de kinderen op school te komen vertellen over hun werkzaamheden
en taken bij de MAF. In de nieuwsbrief van december zullen we u hierover meer informatie geven.
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Vraag voor deelname aan onderzoek
Ons werd gevraagd het volgende onder uw aandacht te brengen: In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000
thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ook op onze school zitten kinderen die hiermee te
maken hadden, hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen
uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op
school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze
ook vaker achteruit in schoolniveau.
De mate waarin kinderen na een scheiding problemen
ervaren, verschilt van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn
we op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze
verschillen. In het kort willen we graag beter leren
begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na
een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren
van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een
betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen
met een scheiding. U wordt uitgenodigd om deel te nemen
aan een onderzoek. Meer hierover vindt u in een bijlage bij
deze nieuwsbrief (PDF-bestand: Onderzoek gezinsrelaties
na scheiding).

Betaling ouderbijdrage
Hartelijk dank voor alle betalingen die al binnen zijn; fijn dat we van een aantal ouders / verzorgers inmiddels de
ouderbijdrage hebben ontvangen! Mocht u nog niet toegekomen zijn om u te buigen over de betaling van de
ouderbijdrage en/of het schoolreisje, dan willen wij u vragen dit alsnog te doen. U kunt via de volgende link de
brief nogmaals bekijken en gegevens vinden: http://ebenhaezer-ga.nl/over-ons/ouderbijdrage.

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Eben-Haëzer
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks: de volgende nieuwsbrief (december) kunt u verwachten op 01-12-2017.
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