Nieuwsbrief oktober 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.

2 oktober Scholenmarkt groep 8
2 oktober Start overblijf WASKO
2 t/m 13 okt. Kinderboekenmaand

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.

4 oktober Dierendag
4 oktober Unicefloop
5 oktober Schoolfotograaf
16 t/m 20 okt. Herfstvakantie

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

23 oktober Studiedag (vrij)
24 oktober Luizencontrole
6 en 9 november Oudergesprekken

Welkom op school!
In de maand oktober mogen de volgende leerlingen welkom heten op onze school: Elise van Es, Viviënne van
Moorsel, Julian Duel en Arne Zwanenburg. Wij wensen hen heel veel plezier en een leerzame tijd toe op onze
school.

Afscheid nemen
Vandaag neemt Brechje Aanen afscheid in groep 8: ze start a.s. maandag op De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland.
We wensen Brechje een leerzame en fijne tijd toe op haar nieuwe school.
Daarnaast nemen Jouke (groep 1b), Jelle (groep 2a), Amanda (groep 5) en Rolf (groep 7) Noorland binnenkort
afscheid omdat ze gaan verhuizen naar Streefkerk. Zij beginnen na de herfstvakantie op School met de Bijbel in
Streefkerk. We hopen dat Jouke, Jelle, Amanda en Rolf zich spoedig thuis voelen in hun nieuwe woonplaats.

Informatieavond voortgezet onderwijs
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen, hopen wij op maandag 2 oktober een ouderavond te organiseren: u
bent vanaf 19.15 uur hartelijk welkom. We willen de avond om 19.30 uur starten.
Deze avond zal in het teken staan van de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond
wordt informatie gegeven over de eindtoets, het doorverwijzingsproces en de rol die u heeft als ouder bij deze
overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.
Misschien heeft u zelf ook nog wel vragen met betrekking tot de middelbare scholen. Deze avond is daar
uitermate geschikt voor om die vragen beantwoord te krijgen. We doen dan ook zeker een oproep aan ouders die
al kinderen op het voortgezet onderwijs hebben. Zij weten met hun ervaring vaak nog meer dan ze vermoeden.
Op deze avond hoopt dhr. Jelmer den Hartog ook aanwezig te zijn. Hij is werkzaam op De Bossekamp in Ottoland
en zal vanuit zijn expertise toelichting geven op en vragen beantwoorden over de overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs.
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Strippenkaarten overblijf verzilveren
Zoals inmiddels bekend, zal WASKO vanaf maandag 2 oktober het overblijven
voor onze school gaan faciliteren. Op de informatieavond van 4 september j.l.
en via een brief bent u hier inmiddels over geïnformeerd. We zijn blij en
dankbaar dat ook ouders zich beschikbaar hebben gesteld in het rooster mee te
zullen blijven draaien.
Omdat WASKO een ander betalingssysteem heeft, zijn de huidige overblijfstrippenkaarten niet meer te gebruiken. Mocht u nog strippenkaarten in uw
bezit hebben, dan zijn deze op onderstaande data en tijden bij juf Tina Mourik
(groep 7) om te wisselen tegen geld:
• Woensdag 4 oktober, 12.30 uur – 13.00 uur
• Donderdag 5 oktober, 15.15 uur – 15.45 uur
• Vrijdag 6 oktober, 12.30 uur – 13.00 uur
Het lokaal van groep 7 bevindt zich tegenover de schoolleider- en administratiekamer in de school. Na bovenstaande data verliezen de kaarten hun waarde.

Christelijke Kinderboekenmaand
De Christelijke Kinderboekenmaand heeft dit jaar het thema ‘Bibbers in je buik’. Dit thema heeft raakvlakken met
het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Griezelen’. De ondertitel van de Christelijke Kinderboekenmaand,
‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’, is een positief christelijk geluid ten opzichte van het motto van de
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’.
Ook wij gaan op onze school aandacht
besteden aan dit thema. Naast het
lezen van boeken en het maken van
knutselwerkjes, hebben we de volgende
activiteiten gepland:
•
•
•

Dinsdag 3 oktober: Opening van de Christelijke Kinderboekenmaand door Annie Mulder-IJzerman, een
professionele vertelster (www.verhalenvanannie.nl).
Woensdag 4 oktober: De kleuters brengen een bezoek aan de bibliotheek in Groot-Ammers.
Dinsdag 10 oktober: Voorstelling ‘Bibbers in je buik’ voor en door alle groepen om 10.45 uur. Iedere groep
presenteert iets over het thema van de Kinderboekenmaand.

Natuurlijk worden er ook weer foto’s gemaakt; u kunt deze vinden op onze eigen website!
De kinderboekenweekcommissie.

Dierendag
Woensdag 4 oktober is het werelddierendag. Daarom mag uw kind deze ochtend een huisdier mee naar school
nemen. Voorwaarde is wel dat dit diert in een hok of kooi zit, want loslopende honden tijdens de rekenles is niet
bevorderlijk voor de concentratie van de kinderen in de klas.
Mocht uw kind een bepaalde allergie hebben die verband houdt met huisdieren, dan vernemen we dat graag zo
spoedig mogelijk.
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Unicefloop
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, wordt de Unicefloop georganiseerd op woensdag 4 oktober a.s. van
13.30 uur tot 16.30 uur bij OBS De Ammers. Inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur in de Lijsterstraat. Deze
Unicefloop is geen schoolactiviteit, maar we bevelen deze sponsorloop van harte aan.
De kinderen hebben de envelop met informatie en een sponsorformulier inmiddels gekregen van hun leerkracht.
We hopen dat uw kind zich inzet en op deze manier geld ophaalt voor arme kinderen in andere werelddelen.

Schoolfotograaf
Op 25-09-2017 heeft u een e-mail ontvangen met informatie over de schoolfotograaf die a.s. woensdag 5 oktober
op school is. Dit jaar neemt de schoolfotograaf alleen portret- en klassenfoto’s (groepsfoto’s).
Om de kinderen van groep 1/2 zich op hun gemak te laten voelen, mogen ze hun eigen knuffel meenemen.
Daarnaast geeft het een vrolijk beeld wanneer de kinderen kleurrijke kleding dragen op de portretfoto en
klassenfoto. Overigens geen fluorescerende kleding, aangezien dit problemen met (over)belichting kan geven.

Herfstvakantie en studiedag
Het einde van de eerste periode van dit schooljaar is in zicht. Vanaf vrijdag 13 oktober 12.30 uur is het
herfstvakantie, die voor de onderbouwgroepen overigens al begint op donderdag 12 oktober, 15.15 uur.
De herfstvakantie duurt voor de kinderen een dag langer, aangezien de teamleden van CBS Eben-Haëzer op
maandag 23 oktober een studiedag hebben. Op deze dag willen we met de leerkrachten aan de slag gaan met een
aantal aspecten van schoolontwikkeling en teamleren, een onderdeel uit ons jaarplan.
We wensen u en uw kind(eren) alvast een fijne vakantie toe en hopen iedereen op dinsdag 24 oktober uitgerust
en gezond te mogen ontmoeten op school. Op deze dag staat eveneens de hoofdluiscontrole gepland.

Oudergesprek
Zoals u wellicht in de jaarkalender heeft gelezen, vinden in week 45 de oudergesprekken plaats. Deze gesprekken
staan gepland op maandagavond 6 november en op donderdagavond 9 november. Door deze gesprekken, waarin
u hoofdzakelijk over uw kind vertelt, komen wij nog meer te weten over uw zoon/dochter.
We zullen het tijdens dit oudergesprek met u hebben over de algemene kenmerken van uw kind, over aandachtspunten in de ontwikkeling van uw zoon / dochter en over eventuele andere opvallende zaken. 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”.

Spontane actie zendingsgeld
Nienke (groep 8), Marijna, Ilona (groep 7), Rhodé en Tiemen (groep
6) hebben op een originele manier extra geld ingezameld voor de
zending. Zij hebben lege flessen opgehaald en (zelfgemaakte)
kaarten verkocht.
Het geld dat zij daarmee verdiend hebben, kwamen zij maandag 25
september op school brengen. Ze hadden een bedrag van € 41,30
opgehaald. Heel erg bedankt voor jullie inzet!
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Actie schoenendoos
Ook dit jaar doen we met de hele school mee aan de actie Schoenmaatjes van Edukans. Het doel van deze actie is
om een schoenendoos te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden (www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes).
Voor de herfstvakantie krijgen de kinderen een folder mee met aanvullende informatie over deze actie. Mocht u
meer schoolgaande kinderen hebben, dan kunt u uiteraard ook kiezen om één schoenendoos met het gezin te
vullen. Bewaart u alvast een schoenendoos voor deze naderende actie?

Vanuit de GMR
Op dinsdagavond 12 september heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het eerst dit
schooljaar een vergadering mogen beleggen, waarbij afscheid werd genomen van juf Yvonne Nederveen van CBS
Eben Haëzer Nieuwpoort; nogmaals bedankt voor je inzet! Juf Heleen de Jong neemt het stokje over; welkom!
Ook hebben we kennis gemaakt met de nieuwe algemeen directeur Arnold van Ooijen; hij is contactpersoon
vanuit de directie voor de GMR. We wensen hem Gods zegen voor het werk wat hij mag oppakken.
We hebben de schoolgidsen doorgenomen en adviezen gegeven voor wijzigingen. Het zorgplan waarin
beschreven wordt hoe de zorg is vormgegeven op de scholen zag er gedegen en goed doordacht uit.
De GMR heeft ingestemd met de overblijfregeling op CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers, zij het met dringende
aanbevelingen. Ook is ingestemd met een wijziging op de instroomgroepen in Groot-Ammers.
Er was een suggestie binnengekomen in de ideeënbus bij CBS Eben Haëzer Nieuwpoort over de huiswerkbelasting,
dit is met het team opgenomen. Bedankt voor uw initiatief!
Mocht u suggesties hebben voor de GMR, schroomt u 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:
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. Ouders: Jannie van Houwelingen
• CBS Rehoboth Groot-Ammers:
Personeel: Connie Aarten. Ouders: Janine van Kranenburg

Gewijzigd beleid instroomleerlingen
De afgelopen weken hebben we ons instroombeleid heroverwogen. Dit heeft geleid tot enige verandering. De
instroomleerlingen van oktober, november en december stromen in bij de huidige combinatiegroep 1/2. Zij
komen vanaf dit schooljaar de hele dagen naar school. Zo kunnen wij beter overwegen of een versnelde
doorstroming wenselijk. Het blijft wel ons uitgangspunt dat zij starten in groep 0 en na de zomervakantie, in
schooljaar 2018-2019, in groep 1 zitten.
De instroomgroep zal dit schooljaar starten op maandag 29 januari 2018 en wordt gehuisvest op CBS Rehoboth.
De kinderen in deze instroomgroep gaan vier ochtenden naar school. Vanaf januari zullen kinderen de eerste
schooldag na hun verjaardag starten en niet meer de eerste schooldag van de maand waarin ze jarig zijn. Voor
hun vierde verjaardag mag een kind twee keer komen wennen op school.
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In de maanden december en juni/juli hebben we geen instroom. Kinderen die in deze maandag jarig zijn stromen
na de vakantie in. Wanneer we vanwege de landelijke vakantiespreiding in een latere periode zomervakantie
hebben, zal de instroomdatum van 1 juni verzet worden naar 15 juni. In het huidige schooljaar (2017-2018) is dit
het geval, aangezien we dit jaar behoren tot regio midden en vanaf 13 juli 2018 zomervakantie hebben.
Meer informatie over het gewijzigde instroombeleid is zichtbaar op pagina 11 van de schoolgids, welke te
downloaden is op de site van de school: http://ebenhaezer-ga.nl/over-ons/schoolgids.

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Eben-Haëzer
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks: de volgende nieuwsbrief (november) kunt u verwachten op 03-11-2017.
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