Nieuwsbrief maart 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.

5 t/m 20 maart Project
6 maart Luizencontrole
9 maart Trouwerij juf Jorie

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.

13 maart Ouderavond GMR
14 maart Biddag
20 maart Kijkavond project
28 maart Paasviering oefenen

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

29 maart Paasviering in de kerk

Welkom op school!
Brett van Dam start morgen, dinsdag 6 maart, bij juf Anja in de instroomgroep. We wensen hem een leerzame en
plezierige tijd toe. Na de zomervakantie vervolgt Brett zijn schoolloopbaan bij ons op CBS Eben-Haëzer. Hopelijk
vindt hij snel zijn plekje tussen de andere nieuwe kleuters.

Terugblik: Inschrijfmiddag
Op maandagmiddag 5 februari vond de jaarlijkse inschrijfmiddag plaats voor nieuwe kleuters. We mochten een
aantal ouders verwelkomen in het lokaal van groep 1/2b. Onder het genot van koffie en koek hebben we
(opnieuw) kennis gemaakt met verschillende ouders. Voor sommige ouders vormt deze inschrijving het begin van
een nieuwe periode en voor andere ouders is de school inmiddels vertrouwd terrein.
Tijdens deze middag zijn negen nieuwe leerlingen ingeschreven. Daar zijn we blij en dankbaar voor! We hopen de
nieuwe leerlingen te zijner tijd te mogen verwelkomen op CBS Eben-Haëzer.

Terugblik: Crea-ochtend
Op vrijdagochtend 23 februari is voor de tweede keer van groep 3 t/m 8
gewerkt aan verschillende creatieve activiteiten, waarop kinderen zich
vooraf konden inschrijven.
Verschillende activiteiten zijn aangeboden, zoals het maken van een
brug, het bakken van hamburgers en het leren programmeren op de
computer (zoals op de foto hiernaast).
We mogen terugkijken op een geslaagde ochtend, waarbij kinderen hun
creatieve kwaliteiten hebben kunnen tonen. Onderwijs is immers meer
dan enkel de cognitieve ontwikkeling! In de toekomst zijn we van plan
vaker dergelijke crea-momenten aan te bieden.
Op de website van school kunt u een aantal foto’s bekijken van deze twee geslaagde, creatieve ochtenden.
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Project
Vandaag is het project met als hoofdthema Feest van start gegaan op onze school. Per groep is een eigen draai
gegeven aan dit thema. In onderstaande opsomming is zichtbaar welke onderwerpen aan bod komen in de
groepen 1 t/m 8:
•
•
•
•
•
•
•
•

Groep 1/2a: Verjaardagsfeest
Groep 1/2b: Muziekfeest
Groep 3: Koningsfeest
Groep 4: Bruiloftsfeest
Groep 5: Tradities bij feesten
Groep 6: Middeleeuwse feesten
Groep 7: Joodse feesten
Groep 8: Bevrijdingsdag

De invulling van dit thema bestaat uit creatieve activiteiten, een excursie dat aansluit bij het thema, een gastles op
school of het opdoen van informatie over het onderwerp. Op dinsdag 20 maart vindt de kijkavond plaats. Deze
begint om 18.30 uur en duurt tot circa 20.00 uur. U bent van harte welkom om in de verschillende lokalen een
kijkje te komen nemen!

Formatiewijziging groep 5
Vanaf vandaag gaat juf Jacoline na een periode van zwangerschaps- en ouderschapsverlof weer aan de slag. Juf
Jacoline pakt haar werkzaamheden op in groep 5, waar zij op maandag en vrijdag les gaat geven. Zij vervangt juf
Anja, die vanaf vandaag de ochtenden les geeft aan de nieuwe kleuters in de instroomgroep. De ouder(s) /
verzorger(s) van de groep 5-leerlingen zijn voor de voorjaarsvakantie per e-mail geïnformeerd over deze wijziging.
Formatie in groep 5 vanaf maandag 5 maart 2018 (planmatig t/m 13-07-2018 ):

Groep 5

Maandag
Juf Jacoline

Dinsdag
Juf Annemarie

Woensdag
Juf Annemarie

Donderdag
Juf Annemarie

Vrijdag
Juf Jacoline

We wensen juf Jacoline veel succes en wijsheid toe in haar werk voor de klas op onze school.

Gescheiden pauzes groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8
Vanaf vandaag hanteren we gescheiden ochtendpauzes op school. We hebben hiervoor gekozen zodat kinderen
meer ruimte hebben om te spelen op het plein. Daarnaast kan er door meer groepen gebruik worden gemaakt
van het voetbalgedeelte op het plein. Door deze gescheiden pauzes willen we meer ruimte en veiligheid bieden
aan onze leerlingen.
Groep 3, 4 en 5 spelen tussen 10.15 uur en 10.30 uur buiten op het
schoolplein. In die tijd eten en drinken de groepen 6, 7 en 8 in de
klas. Vervolgens gaan de kinderen van deze groepen naar buiten
en hebben de kinderen uit de middenbouw tussen 10.30 uur en
10.45 uur eet- en drinkpauze in de klas. Om 10.45 uur starten alle
lessen weer.
Deze gescheiden pauzes hanteren we tot de meivakantie. Dan
wordt dit concept geëvalueerd en bij succes gecontinueerd.
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Trouwerij juf Jorie (en kleine formatiewijziging)
Zoals in de nieuwsbrief van februari is vermeld, hoopt Juf Jorie a.s.
vrijdag 9 maart te trouwen met Willem. De ouder(s) / verzorger(s) van
de kinderen in groep 4 en 6 zijn inmiddels geïnformeerd over de
praktische gang van zaken met betrekking tot 09-03-2018.
De voorbereidingen in groep 4 en 6 zijn in volle gang! Ik kan u melden
dat er een originele, prachtige en creatieve bijdrage door de kinderen
is ingestudeerd! Deze bijdrage mogen de kinderen uitvoeren op de
kinderreceptie die plaatsvindt op De Koningshoeve in Klaaswaal.
Juf Jorie gaat vanaf vandaag twee dagen per week werken, namelijk
op maandag en dinsdag. Zodoende wijzigt de formatie in groep 4.
Deze wijziging is gelukkig nihil, want juf Ineke gaat extra werken. Voor
de kinderen in groep 4 is juf Ineke inmiddels bekend.
Onderstaand formatieschema is in de nieuwsbrief van februari ook gepubliceerd. Ter herinnering nogmaals het
overzicht van de personele bezetting in groep 4:
Formatie in groep 4 (en op vrijdag 4/6) in week 11 en 12 (12-03-2018 t/m 23-03-2018):

Groep 4
Groep 4/6

Maandag
Juf Irma

Dinsdag
Juf Irma

Woensdag
Juf Ineke

Donderdag
Juf Ineke

Vrijdag
Juf Ineke

Formatie in groep 4 (en op vrijdag 4/6) vanaf maandag 25 maart 2018 (planmatig t/m 13-07-2018 ):

Groep 4
Groep 4/6

Maandag
Juf Jorie

Dinsdag
Juf Jorie

Woensdag
Juf Ineke

Donderdag
Juf Ineke

Vrijdag
Juf Ineke

We wensen juf Jorie en Willem een prachtige en onvergetelijke trouwdag en Gods onmisbare zegen toe!

Wijziging gymtijden op maandag
Tegenwoordig is het verplicht om in het bezit te zijn van een gymbevoegdheid om bewegingsonderwijs te mogen
geven in het basisonderwijs. Deze bevoegdheid moet via een aparte studie behaald worden (dat maakt geen
onderdeel uit van de Pabo). Aangezien juf Jacoline geen gymbevoegdheid heeft, hebben we het gymrooster op
maandag enigszins moeten wijzigen.
Ditzelfde geldt voor juf Marita die haar LIO-stage loopt in groep 6. Aangezien zij niet bevoegd is voor het geven
van gym, wordt de gymles voor groep 6 op maandag door juf Jorie en op donderdag door juf Ineke gegeven.
Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

Van
8.30 uur
9.20 uur
10.10 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

Tot
9.20 uur
10.10 uur
11.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Groep
3
4
6
8
5
7

Leerkracht
Annemieke
Jorie
Jorie
Wimjan
Jaap-Joost
Jaap-Joost
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Het rooster voor bewegingsonderwijs op de donderdag ziet er als volgt uit:
Dag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Van
8.30 uur
9.20 uur
10.10 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

Tot
9.20 uur
10.10 uur
11.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Groep
3
6
4
7
5
8

Leerkracht
Marjan
Ineke
Ineke
Tina
Annemarie
Wimjan

Biddag
Woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. We maken op
school gebruik van het materiaal van de HGJB. Dit jaar is het thema van
het biddagmateriaal ‘vertel het maar’.
Het Bijbelgedeelte dat centraal staat met betrekking tot biddag is 2
Koningen 4:1-7. Dit gedeelte gaat over de weduwe die om hulp roept en
op een bijzondere manier genoeg olie krijgt om van te leven. De kinderen
leren een themalied dat aansluit bij het biddagthema.

Paasviering
Op donderdag 29 maart hopen we met de leerlingen van groep
1 t/m 8 van CBS Eben-Haëzer en CBS Rehoboth gezamenlijk het
Paasfeest te vieren. Hiervoor nodigen wij alle ouders, broertjes,
zusjes, opa’s, oma’s, buren en andere belangstellenden van
harte uit in de Hervormde Kerk van Groot-Ammers.
De viering begint om 13.15 uur en vanaf 13:00 uur zullen de
deuren van de kerk open zijn. De viering zal ongeveer een uur
duren.
Te zijner tijd ontvangt u een brief met aanvullende informatie.

Nieuwe kantoorruimte gecreëerd
In de voorjaarsvakantie is door een lokaal
aannemersbedrijf een nieuwe kantoorruimte gecreëerd op de eerste verdieping
van ons schoolgebouw. Dit vertrek is aan
het einde van de gang, boven het lokaal
van groep 3 en groep 6, geconstrueerd.
Deze week wordt de ruimte afgewerkt en
gebruiksklaar gemaakt. Dit levert hopelijk
een minimum aan (geluids)overlast op.
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Vanuit de GMR
Kom naar de Ouderavond GMR over opvoeden anno 2018!
U bent van harte welkom op dinsdag 13 maart op CBS Rehoboth
te Groot-Ammers. U kunt inlopen vanaf 19.30 uur, we starten om
19.45 uur.
Dit is de jaarvergadering van de GMR waarin we ons jaarverslag
presenteren en daarnaast ook een interessante spreker hebben
uitgenodigd: Jetze Baas van baasopvoedingenonderwijs.nl. Hij
neemt ons dinsdagavond 13 maart mee in het thema opvoeden in
2018.
Tijdens kinderfeestjes, overblijfmomenten, als begeleider bij een
excursie merken ouders dat kinderen mondiger worden en
moeilijker te corrigeren zijn. Ook in de klas merken we dat. Wat
zijn mogelijke oorzaken? Hoe kunnen we het beste omgaan met
mondig of brutaal gedrag. Hoe moeten we ons opstellen in zulke
situaties en hoe leren we onze kinderen de gewenste houding.
Komt u ook naar deze interessante ouderavond?
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 (april) kunt u verwachten op 29-03-2018.
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