Nieuwsbrief december 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.

5 december Sinterklaas op school
11 t/m 15 dec. Spreekweek
13 december Presentatie over MAF

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.

21 december Kerstviering op school
25 dec. t/m 5 jan Kerstvakantie
8 januari Nieuwjaarsreceptie
9 januari Luizencontrole

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

Afscheid nemen
In de afgelopen maand heeft Yara Ait Si Mhand afscheid genomen van onze school. Zij is op maandag 13
november gestart op De Ammers. We wensen Yara daar een prettige en leerzame tijd toe.

Terugblik: Oudergesprekken (n.a.v. ZIEN)
Op maandag 6 en donderdag 9 november hebben de oudergesprekken met betrekking tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling (n.a.v. het volgsysteem ZIEN) plaatsgevonden. Het was fijn en samenbindend om bijna alle ouders te
mogen ontvangen op deze avonden. Dankzij deze gesprekken kunnen wij uw kind nog beter bieden wat hij/zij
nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling. Deze gesprekken illustreren onze schoolvisie: “Samen zorg voor ieder kind”.

Terugblik: Actie schoenendoos
Afgelopen weken zijn er in totaal 31 prachtig versierde schoenendozen, gevuld met schoolspullen, toiletartikelen
en speelgoed, ingeleverd op school. Juf Marjan heeft de dozen inmiddels naar een verzamelpunt gebracht en
vanaf daar hebben de schoenendozen een lange reis voor de boeg richting Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka of
Irak. Deze reis brengt de nodige kosten met zich mee en daarom zijn we blij en dankbaar dat we op maandag 2711-2017 via het zendingsgeld EUR 150,15 hebben opgehaald. Hartelijk dank voor uw (extra) gift!

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december bezoeken Sint en zijn Pieten
onze school. Dit belooft een feestelijke dag te worden.
De surprises van kinderen uit de groepen 5 t/m 8
mogen in de hal worden neergezet. Inmiddels is al een
aantal surprises tentoongesteld (zie foto); ze zien er
prachtig uit! Komt gerust een kijkje nemen in de hal.
Op 05-12-2017 hoeft uw zoon/dochter geen eten en
drinken mee te nemen (voor de ochtendpauze). Tevens
kunnen op deze dinsdag geen boeken geruild worden,
want de schoolbieb is op 5 december geannuleerd.
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Spreekweek
In de week van 11 t/m 15 december 2017 staat een spreekweek gepland. Als de leerkracht u wenst te spreken
over de ontwikkeling van uw kind, dan zal u telefonisch of per e-mail worden benaderd. Indien u graag met de
leerkracht van uw zoon/dochter in gesprek gaat, dan kunt u het initiatief daartoe nemen door de betreffende
leerkracht een e-mail te sturen. Een vriendelijk verzoek om dit dan voor 6 december kenbaar te maken.

Geen deelname aan staking
In het basisonderwijs hebben de zorgen om de verwachte personeelstekorten, de achterblijvende vergoedingen
voor materiële instandhouding en de toegenomen werkdruk door onder andere de invoering van passend
onderwijs, ertoe geleid dat de PO-raad, vakbonden en vertegenwoordigers van schoolleiders in PO-front
gezamenlijk optrekken in hun roep om meer investeringen in het basisonderwijs.
Op 27 juni 2017 is een prikactie gehouden en op 5 oktober heeft er een landelijke stakingsdag plaatsgevonden.
Omdat er nog geen gewenst resultaat is bereikt, heeft het PO-front een ultimatum gesteld in week 49. Als het
kabinet niet besluit tot de gevraagde investeringen in verlaging van de werkdruk en verhoging van het salaris,
volgt er op 12 december nogmaals een landelijke stakingsdag.
Het bestuur heeft aangegeven de zorgen te steunen, maar een stakingsdag niet het goede middel te vinden. Dat
betekent dat de scholen van ons bestuur op 12 december gewoon open zijn en er gewoon les wordt gegeven.
Omdat elke leerkracht vanuit de CAO het recht heeft te staken, kan het zijn dat een juf of meester individueel zal
gaan staken en er die dag een vervanger voor de groep zal komen.

Kerststukjes maken
Op maandag 18 december gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 kerststukjes maken. Groep 1/2a en 1/2b
maken in komende werklessen een knutselwerkje rondom Kerst. Groep 8 gaat op dinsdag 19 december aan de
slag met dit bloemschikken. Zou u uw kind(eren) die in de midden- en/of bovenbouw zitten een klein bakje met
benodigdheden en versierselen mee willen geven (denk aan: takken groen, dennenappel, paddenstoeltje, enz.)?
Spuitsneeuw (spuitbus) is niet toegestaan. De school zorgt voor oasis (groen steekschuim) en een kaars.

Kerstviering
Op donderdag 21 december vindt de Kerstviering plaats op school. In deze viering staan we stil bij de komst van
Christus Jezus, Gods Zoon, die naar deze wereld kwam om ons mensen zalig te maken; om ons te redden: Want zo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 : 16, HSV).
In alle groepen wordt dit rijke Kerstevangelie gedeeld en bezongen. De
vieringen vinden plaats in de klaslokalen en beginnen om 18.30 uur. Per groep
is één ouder welkom. Graag zouden we meer familieleden ontvangen bij deze
Kerstviering, maar vanuit praktisch oogpunt en gezien de grootte van de
lokalen, is dit helaas niet mogelijk. We hopen op uw begrip.
Rond 19.30 uur zijn de vieringen in de groepen afgelopen en staat koffie en
thee met iets lekkers klaar in de hal van de school. U bent van harte
uitgenodigd om nog even iets te drinken op school.
De leerlingen van groep 7 hopen op vrijdagmorgen 22 december hun medewerking te verlenen aan de
kerstviering voor de bewoners van de Hof van Ammers.
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De herders kwamen U aanbidden
en knielden voor U neer
het Licht scheen in hun midden,
de liefde van de Heer.
De wijzen kwamen U aanbidden
en brachten U de eer,
de Ster scheen in hun midden,
de liefde van de Heer.
Wij willen samen U aanbidden,
erkennen U als Heer,
als kind eens in ons midden,
als Heerser komt U weer.
U heerst over dood en leven,
Opgestane Heer,
U wilt ons het leven geven,
dank voor zoveel liefde Heer.

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 22 december breekt om 12.30 uur de Kerstvakantie aan voor de groepen 3 t/m 8. De onderbouwgroepen hebben vanaf donderdag 21 december (na de Kerstviering) vrij. Een welverdiende periode van rust voor
de kinderen. We wensen u een fijne vakantie, gezegende Kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling toe.
Op maandag 8 januari 2018 worden de kinderen op de gebruikelijke tijd op school verwacht. Op dinsdag 9 januari
vindt de luizencontrole plaats. Zou u ervoor willen zorgen dat bij uw kind zo min mogelijk haarversierselen en gel
aanwezig zijn in het haar?

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 Mateo (zie pagina 16 van de schoolgids
2017-2018 voor meer informatie over dit zendingsgelddoel).
Op woensdag 13 december hopen Jaap en Mieke de
kinderen op school te komen vertellen over hun
werkzaamheden en taken bij de MAF. Jaap en Mieke
vertrekken in januari 2018 naar een Bijbelschool in
Engeland om zich (geestelijk) voor te bereiden op het
werk dat ze gaan doen. In 2019 worden ze uitgezonden
richting arme gebieden om daar per MAF-vliegtuig
(medische) hulp te bieden aan de bewoners. Meer
informatie is te vinden op: www.maf.nl/dewith.
Door deze presentatie gaat het zendingsgelddoel meer leven voor de kinderen; het is immers betekenisvol om te
weten waar we als school elke maandag zendingsgeld voor inzamelen.
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Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 8 januari 2018 starten de lessen om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar en hebt u de
gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. De kinderen van groep 1/2a en 1/2b worden in
hun eigen klas gebracht. Aangezien de leerkrachten van de onderbouwgroepen vanwege de nieuwjaarswensen in
de hal aanwezig zijn, wordt u gevraagd tot circa 8.45 uur voor uw kind zorg te dragen. In de kleuterlokalen wordt
materiaal klaargelegd waarmee de kinderen, gedurende dit kwartier, kunnen spelen.

E-waste: afgedankte mobiele telefoons
Vanaf week 45 staat in de hal van onze school een automaat waarin afgedankte
mobiele telefoons gedeponeerd kunnen worden. Misschien heeft u deze
automaat, zoals zichtbaar op de foto hiernaast, zien staan.
Wanneer er een mobiele telefoon in de automaat wordt gegooid, wordt een
game geactiveerd en kunnen kinderen een spel spelen. Op de website van Ewaste vindt u meer informatie over dit apparaat: www.ewastearcades.nl.
Heeft u nog oude, kapotte, afgedankte mobieltjes thuis? Geef ze mee aan uw
zoon / dochter. Zo kunnen de materialen (grondstoffen) hergebruikt worden.
Deze automaat staat tot aan de kerstvakantie bij ons op school, dus u heeft nog
circa drie weken om oude mobiele telefoons in te leveren. Bedankt!

Nieuwe tarieven tussenschoolse opvang (TSO)
Met ingang van januari 2018 hanteert WASKO nieuwe tarieven voor de tussenschoolse opvang die op maandag,
dinsdag en donderdag wordt aangeboden op school. Na diverse gesprekken tussen school en WASKO met
betrekking tot de overblijftarieven, heeft WASKO besloten om de overblijfkosten na de kerstvakantie te verlagen.
Vanaf maandag 8 januari 2018 betaalt u voor de structurele overblijf EUR 2,-. De incidentele overblijf zal EUR
2,25 bedragen. Voor meer actuele informatie met betrekking tot de overblijf, verwijs ik u naar bijgevoegde TSOnieuwsbrief.

Bedankt voor uw vertrouwen in 2017
Als bestuur, directie, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel willen wij u, als ouder(s) / verzorger(s),
bedanken voor het vertrouwen dat u in 2017 in ons stelde. Afgelopen kalenderjaar hebben diverse
(onderwijskundige) veranderingen plaatsgevonden. Daarnaast is er, met de komst van Arnold van Ooijen als
algemeen directeur en Jaap-Joost Melse als teamleider / locatieleider, in 2017 veel gewijzigd wat directie betreft.
Ook in 2018 spannen wij ons weer in om uw kind deskundig en met warmte en bewogenheid te begeleiden in
zijn/haar ontwikkeling. Zou u het kostbare werk dat in de klassen plaatsvindt mee willen nemen in uw gebed? In
komend jaar hopen wij opnieuw te kunnen rekenen op uw betrokkenheid. Gezien onze schoolvisie (“Samen zorg
voor ieder kind”) wensen we als ouder(s) / verzorger(s) en school ook in 2018 samen op te trekken.

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Eben-Haëzer
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks: de volgende nieuwsbrief (januari) kunt u verwachten op 08-01-2018.
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