Nieuwsbrief februari 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 februari Inschrijven nieuwe lln.
15 / 16 februari Rapport 1 mee
19 / 22 februari Oudergesprekken

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.

26 feb t/m 2 mrt Voorjaarsvakantie

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!
Noah van Voorn wordt binnenkort 4 jaar en start op dinsdag 6 februari in de instroomgroep. Tot de zomervakantie
zit Noah samen met de andere nieuwe kleuters in het noodlokaal op het terrein van CBS Rehoboth, maar vanaf
september kunnen we hem aan de Irenestraat tegenkomen. We wensen Noah een fijne en leerzame tijd toe op
onze school.

Afscheid nemen
In januari hebben we afscheid genomen van Emily de Jong, die haar schoolloopbaan vervolgt op De Ammers. We
wensen Emily een plezierige en leerzame tijd toe op haar nieuwe school.

Geboorte
Ruim twee weken geleden heeft Karsten uit groep 5 een broertje gekregen; op 16 januari is David Jan Rijkaart
geboren. We feliciteren mama, papa, Rick, Karsten en Elena met de geboorte van hun zoon en broertje. We
wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van David Jan.

Terugblik: Schoonmaakavond
We willen iedereen die meegeholpen heeft bij onze schoonmaakavond, die plaats
vond op maandag 15 januari, hartelijk bedanken! Wat fijn om te zien dat er veel
ouders (en zelfs kinderen) met schoonmaakmaterialen naar school zijn gekomen
om de klaslokalen en lesmaterialen eens goed te soppen. We zijn blij met zo’n
grote betrokkenheid!
Tijdens de jaarlijkse schoonmaakavond wordt de inventaris van school (meubels,
leermiddelen, ontwikkelmateriaal, enz.) grondig schoongemaakt. Juist de
materialen die tijdens de reguliere, bijna-dagelijkse schoonmaak minder prioriteit
hebben, worden bij een schoonmaakavond goed gereinigd.
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Terugblik: Cito-toetsen
In week 3 en 4 zijn de Cito-toetsen afgenomen in groep 1 t/m 8. Het doel van deze toetsen is om de ontwikkeling
van uw zoon/dochter in kaart te brengen. Dat vormt voor ons als leerkrachten en voor u als ouder(s) / verzorger(s)
belangrijke informatie, omdat we dan uitspraken kunnen doen over de voortgang van uw kind.
De resultaten van deze toetsen zijn inmiddels ingevoerd in ons leerlingvolgysteem ParnasSys en via het
ouderportaal kunt u deze inzien. Wanneer u uw inloggegevens voor het ouderportaal kwijt bent, horen we dat
graag; u krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Terugblik: Crea-ochtend
Op vrijdagochtend 19 januari is groepsoverstijgend gewerkt aan verschillende creatieve activiteiten, waarop
kinderen zich vooraf konden inschrijven. Het was een mooie ochtend waarin kinderen andere kwaliteiten konden
tonen.
In de midden- en bovenbouw waren leerlingen bezig met de meest
uiteenlopende opdrachten, zoals het bakken van hamburgers, het
bouwen van bruggen, het programmeren achter een computer, het
haken van een sleutelhanger en het maken van cupcakes.
Dit vormde een plezierige afwisseling ten opzichte van het werken uit
de lesmethodes. Vooral na de gemaakte Cito-toetsen, waarbij grote
concentratie van de kinderen werd gevraagd, was dit een ontspannen
en fijne creatieve activiteit!
Op vrijdagochtend 23 februari is opnieuw een crea-morgen gepland.

Terugblik: Studiedag
Op dinsdag 30 januari zijn alle teamleden van CBS Eben-Haëzer bij elkaar gekomen voor een studiedag. Van enkele
ouders kregen wij de vraag waar we op deze scholingsdag mee bezig zijn geweest. Dat vinden wij een leuke en
verrassende vraag waar we graag antwoord op geven!
Deze studiedag zijn we gestart met een overdenking uit het Bijbelboek Spreuken, waar gesproken wordt over
wijsheid (Spreuken 2 : 1-9). Op school zijn we immers voortdurend bezig met kennisoverdracht en zodoende was
het betekenisvol om stil te staan bij dit Bijbelgedeelte. Boven deze Bijbelverzen staat de veelzeggende aanhef
Wijsheid komt van de Heer.
Vervolgens hebben we op school- en groepsniveau de resultaten (opbrengsten) van de recente Cito-toetsen
geanalyseerd en geïnterpreteerd. Als vervolgstap hebben we nieuwe interventies uitgedacht om de opgestelde
streefdoelen te behalen.
Daarnaast stond het onderdeel teamleren op de agenda, wat betekende dat een aantal leerkrachten hun
opgedane kennis met ons deelde. Deze kennis hadden zij vergaard tijdens externe cursussen over leesrijpheid en
woordenschatdidactiek.
Het middaggedeelte is ingevuld door een onderwijskundig adviseur die ons in het kader van eigenaarschap heeft
aangemoedigd om initiatieven te bedenken met betrekking tot het stimuleren van een onderzoekende houding bij
de leerlingen. Deze ontwikkelde initiatieven worden in groep 1 t/m 8 ingezet.
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Juf Grietha 25 jaar in het onderwijs
Op 31 januari was juf Grietha precies 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Aan dit jubileum hebben we aandacht
geschonken met heerlijk gebak en een versierde stoel. Daarnaast vindt op termijn nog een feestelijke activiteit
plaats, waarvoor momenteel door een feestcomité voorbereidingen worden getroffen…
We hopen dat juf Grietha ook de komende jaren weer met plezier en inzet haar werk blijft verrichten in het
onderwijs. Op naar het 30-jarigonderwijsjubileum…

Instroomgroep
Inmiddels is de instroomgroep onder leiding van juf Anja en juf Petra (leerkracht op CBS Rehoboth) gestart. Op
woensdag 31 januari openden de deuren van het noodlokaal van CBS Rehoboth en stapten vier kleuters binnen
die aan het begin staan van hun basisschoolloopbaan. In de komende maanden zal de groepsgrootte uitbreiden.
Kinderen die vanaf januari 2018 de leeftijd van vier jaar
bereiken, starten hun schoolloopbaan in deze
instroomgroep. Zo wordt voorkomen dat de huidige
onderbouwgroepen te groot worden. Door de instroom
apart te regelen, kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs
blijven garanderen.
Vanaf de voorjaarsvakantie hoopt juf Anja de vier ochtenden
(maandag t/m donderdag) les te geven in deze groep. Het is
vertrouwd en veilig voor deze kersverse kleuters dat ze de
hele week les krijgen van dezelfde leerkracht.

LIO-studente: Marita Brand
Op 24 januari is Marita Brand op onze school gestart met haar LIO-stage (LIO staat voor Leerkracht In Opleiding).
Dat betekent dat ze in de laatste, afrondende fase van de pabo (lerarenopleiding) zit en zelfstandig voor de klas
ervaring op moet doen. In onderstaande tekst stelt Marita zich aan u voor.
Mijn naam is Marita Brand, 21 jaar en ik woon in Wijngaarden. Ik zit in het
laatste jaar van de pabo en daar hoort een LIO-stage bij. Ik sta op maandag tot
en met donderdag voor groep 6 en op vrijdag ben ik voornamelijk bezig met het
schrijven van mijn scriptie.
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, ga ik graag wat ondernemen met
vriendinnen en in de zomer vind ik het leuk om in de polder een rondje te
skeeleren.
Ik hoop er samen met de kinderen van groep 6 een leerzame en gezellige tijd van
te maken. Als u verder nog vragen heeft, bent u na schooltijd altijd welkom in het
lokaal van groep 6.

Inschrijfmiddag
Op maandag 5 februari vindt de inschrijfmiddag plaats; een belangrijke dag voor onze school. Dan worden
namelijk na schooltijd (15.15 uur) de deuren geopend voor toekomstige leerlingen. Deze nieuwe leerlingen
kunnen samen met hun ouders een kijkje nemen en de sfeer proeven op onze basisschool.
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Heeft u een kind dat voor 1 oktober 2019 de leeftijd van 4
jaar bereikt? Dan bent u met uw kind van harte welkom om
(opnieuw) kennis te komen maken.
In Het Kontakt is deze inschrijfmiddag inmiddels
aangekondigd. Door een administratieve fout bij Het
Kontakt stond de datum in eerste instantie verkeerd
vermeld, maar gelukkig is de advertentie met de juiste
datum gisteren verschenen.

Oudergesprekken en adviesgesprekken VO
Op maandag 19 en donderdag 22 februari 2018 vinden de oudergesprekken (10-minutengesprekken) plaats in
groep 1 t/m 7. Tijdens deze gesprekken zal, naar aanleiding van het eerste rapport, voornamelijk worden
stilgestaan bij de cognitieve ontwikkeling van uw zoon/dochter. Dit rapport wordt in de onderbouw meegegeven
op donderdag 15 februari. De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen hun rapport op vrijdag 16 februari.
Voor de ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 zullen de gesprekken 15 minuten duren, omdat tijdens
deze gesprekken de verwijzing naar het voortgezet onderwijs (VO) wordt besproken. De gesprekken in groep 1
t/m 7 zullen 10 minuten duren. U kunt uw onmogelijkheden tot vrijdag 9 februari 2018 bij de leerkracht(en) van
uw zoon/dochter kenbaar maken. We hopen u op één van de twee oudergespreksavonden te mogen
verwelkomen op school.
Bij het maken van de planningen voor deze gespreksavonden, hanteren we de automatische gespreksplanner van
ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit is een pilot, wat betekent dat we hopen dat het maken en verspreiden van
deze planning in één keer goed gaat. Wanneer de automatische planner goed z’n werk doet, ontvangt u in week 7
een automatisch bericht van ParnasSys met daarin het tijdstip dat u verwacht wordt op school.

Trouwerij juf Jorie (en kleine formatiewijziging)
We zijn erg blij dat we het mooie bericht met u kunnen delen dat juf Jorie op vrijdag 9 maart hoopt te gaan
trouwen met Willem. Na hun trouwen gaat dit kersverse echtpaar in Leiden wonen.
Gezien de afstand tussen Leiden en Groot-Ammers heeft juf Jorie
besloten om vanaf de voorjaarsvakantie minder te gaan werken.
Vanaf maandag 5 maart staat ze zodoende enkel op maandag en
dinsdag voor de klas (groep 4). Gelukkig is juf Ineke bereid om, naast
haar reguliere werkdag op donderdag, tot de zomervakantie extra te
werken op woensdag en vrijdag.
De wijzigingen in de personele bezetting van groep 4 (en 4/6) zijn
gelukkig nihil; er hoeven namelijk geen nieuwe leerkrachten ingezet te
worden. Juf Jorie en juf Ineke zijn immers bekend voor de leerlingen.
Na hun trouwdag gaan juf Jorie en Willem op huwelijksreis naar een
ver en warm oord. Tijdens het verlof dat juf Jorie opneemt, valt juf
Irma in groep 4 in.
Op de volgende pagina is de formatie van groep 4 (op vrijdag de combinatie 4/6) vanaf 05-03-2018 overzichtelijk
weergegeven. Ook is zichtbaar op welke dagen juf Irma invalt voor juf Jorie.
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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

Daarnaast geven we graag wat informatie met betrekking tot de festiviteiten op de trouwdag. Op vrijdag 9 maart
worden de kinderen van groep 4 en 6 om 9.15 uur op school verwacht. Zij zullen vervolgens op een originele
manier vervoerd worden naar trouwlocatie De Koningshoeve in Klaaswaal (Hoeksche Waard). We verwachten dat
de leerlingen tussen 14.45 uur en 15.00 uur weer terug zijn in Groot-Ammers. Specifiekere informatie wordt te
zijner tijd per e-mail verstrekt aan de leerlingen van groep 4 en 6.
We wensen juf Jorie en Willem veel succes en wijsheid toe met de voorbereidingen voor de trouwdag. Daarnaast
succes toegewenst bij de verhuizing naar Leiden!

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.

Biebmoeders gezocht
Wekelijks kunnen kinderen hun boeken ruilen bij onze schoolbibliotheek. Het uitlenen, beheren en bijhouden van
deze bibliotheek wordt geregeld door een aantal biebmoeders. Drie van deze moeders hebben aangegeven per
nieuw schooljaar te willen stoppen. We zijn deze vrijwilligers dankbaar voor hun bijdrage in en betrokkenheid bij
onze school!
Inmiddels hebben we twee nieuwe ouders bereid gevonden om te helpen bij de schoolbibliotheek. Daarnaast zijn
we nog op zoek naar een derde vrijwilliger. Zodoende deze oproep: wilt u ons team van biebmoeders komen
versterken? Bedankt!
Indien u bereid bent om biebouder te worden, dan kunt u zich opgeven bij juf Rianne of juf Tina.
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Vanuit de GMR
Op de enquête schoolvakantie mei/juni 2019 hebben we 180
reacties ontvangen. 69,4% van de ouders/verzorgers die
reageerden, heeft voorkeur voor een week in mei en een week in
juni. We hebben ons advies met betrekking tot het vakantierooster voor 2018/2019 gebaseerd op deze uitslag.
Tevens is door de GMR aandacht gevraagd voor het onderhoud
van het schoolplein van CBS Eben-Haëzer te Groot-Ammers. Het
directieteam heeft al stappen ondernomen om de problemen op
te lossen.
Daarnaast zijn we door het bestuur geïnformeerd over de
begroting voor 2018.
Op 13 maart hopen we de GMR-jaarvergadering / ouderavond te houden op CBS Rehoboth. Jetze Baas is
uitgenodigd om te komen spreken over het onderwerp: Opvoeden Anno 2018. Kinderen worden mondiger en zijn
soms moeilijk te corrigeren. Hoe gaan we daar mee om en hoe leren we onze kinderen de gewenste houding ten
opzichte van volwassenen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Houdt u de avond vast vrij?
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door de Medezeggenschapsraden (MR)
van de drie scholen. Omdat veel bespreekpunten voor de drie scholen gelijk zijn, vergaderen we alleen als GMR.
Wettelijk is echter bepaald dat elke school een MR moet hebben met minimaal vier leden. Op dit moment
voldoen we niet aan deze wet; zowel de MR van de CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers als die van CBS Rehoboth
heeft twee leden (een personeelslid en een ouderlid). Met ingang van het volgende cursusjaar willen we daar
graag verandering in brengen. Dit betekent dat we voor genoemde scholen een vacature hebben voor een ouder,
die mee wil denken in de MR. Is het iets voor u of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de
MR-leden van uw school voor 20 februari.
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. 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 (maart) kunt u verwachten op 23-02-2018.
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