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 Inleiding 

 De  eerste  maand  is  voorbij  gevlogen.  Inmiddels  hebben  de  kinderen  en  de  leerkrachten 
 hun  draai  weer  weten  te  vinden.  De  groepsprocessen  zijn  in  volle  gang  en  daarnaast 
 hebben  de  eerste  oudercontact  momenten  plaatsgevonden.  Zo  ook  de  algemene 
 informatieavond  van  begin  september.  Wat  fijn  om  zoveel  ouders  in  school  te  hebben 
 mogen  ontvangen!  De  betrokkenheid  was  groot.  Hieruit  blijkt  maar  weer  dat  we  het  echt 
 ‘samen de zorg’ dragen. Namens het gehele team: Bedankt! 
 Afgelopen  week  stond  de  eerste  spreekweek  op  het  programma.  Het  was  fijn  om  u  te 
 ontmoeten.  Wilt  u  graag  in  gesprek  met  een  leerkracht  dan  hoeft  u  niet  te  wachten  op 
 een  nieuwe  spreekweek.  Voor  belangrijke  zaken  zijn  we  graag  bereikbaar.  Het  is  en  blijft 
 belangrijk om de lijntjes kort te houden. 

 Kinderpraat 

 Het eerste onderdeel van de Nieuwsbrief is ‘Kinderpraat’. Een luchtig onderwerp om de Nieuwsbrief mee te openen. 
 Prachtige uitspraken van kinderen die te mooi zijn om voor onszelf te houden! 

 Je hebt aanwezige kinderen in de klas en kinderen die juist niet zo opvallen. Deze 
 kinderen hoor je soms iets minder maar hebben vaak juist hele gevatte 
 uitspraken. Zoals deze: vanuit het niks gaat een van de kinderen dicht tegen de 
 juf aan zitten en zegt: ‘Juf als mijn vader op de wc gaat zitten, laat hij hele grote 
 scheten!’. Het kind verwacht geen reactie en staat weer op om weer aan het werk 
 te gaan. Ook het delen van een ‘boodschap’ kan dus verlichting geven! 

 Vrijwilliger gezocht (onderhoud) 

 We  hebben  inmiddels  iemand  gevonden  die  ons  wil  helpen  bij  het  onderhoud  van  het  schoolplein.  Hier  zijn  we  heel  blij 
 mee! Bedankt voor het meedenken allemaal. 

 Sociaal team Molenlanden 

 Het  Sociaal  team  Molenlanden  wil,  wanneer  nodig,  kinderen  in  Molenlanden  ondersteunen  zodat  zij  veilig  en  gezond  op 
 kunnen  groeien.  Er  is  hiervoor  een  divers  aanbod  in  groepswerk.  Een  overzicht  hiervan  is  te  vinden  op  de  website  van 
 de gemeente:  Bijeenkomsten en cursussen | Gemeente  Molenlanden  . 

 In  september  starten  zij  met  verschillende  groepen.  Deze  brengen  wij  graag  onder  uw  aandacht,  er  zijn 
 nog plekken vrij. 
 - Billy Boem voor kinderen van 8 – 12 jaar die veel meemaken. Start op dinsdag 20 september in Nieuw Lekkerland. 
 - Dappere Dino’s voor kinderen van 6 – 8 jaar van gescheiden ouders. Start op dinsdag 27 september in Giessenburg. 
 -  Powerkids  voor  kinderen  van  9  –  12  jaar  van  gescheiden  ouders.  Start  op  verschillende  data  in  oktober  en  november  in 
 Groot Ammers en Nieuwpoort. 

 Voor ouders van een kind met een zorgvraag zijn er online Mantelouder-bijeenkomsten: 
 ●  Vanaf 23 september een serie bijeenkomsten op vrijdagochtend met verschillende onderwerpen 
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 ●  Vanaf 10 oktober 4 maandagavonden voor ouders van een kind met autisme 

 Meer informatie is te vinden op  www.welzijnmolenlanden.nl 
 Hier vindt een aantal flyers van de activiteiten: 

 -  poster  powerkids 
 -  mantelouders  1 
 -  mantelouders  2 
 -  Billy  Boem kinderclub 
 -  Dappere  Dino’s 
 -  Billy  Boem flyer voorkant 
 -  Billy  Boem flyer achterkant 

 Corona beleid 

 Hierbij  willen  we  jullie  bekend  maken  met  onze  uitgangspunten  in  het  Corona  beleid  najaar  2022.  Dit  beleid  is  inmiddels 
 besproken en goedgekeurd door de GMR. Hierbij delen we onze uitgangspunten met u: 

 1.  We  zetten  in  op  op  effectieve  lessen  en  duurzame  inzet  van  ons  onderwijzend  personeel.  Dit  betekent  concreet  dat 
 we  de  keuze  maken  om  de  kinderen  die  vanwege  Corona  ziek  thuis  zijn  niet  standaard  onderwijs  op  afstand  te  bieden. 
 Online  lessen  gecombineerd  met  fysiek  lesgeven  zorgt  ervoor  dat  lessen  in  de  klas  minder  effectief  zijn  en  is  een 
 verzwaring van de werkzaamheden voor de leerkrachten. 
 2.  We  blijven  de  basisregels  voor  hygiëne  hanteren  (ventileren,  hoesten/niezen  in  elleboog,  handen  wassen  voor  het 
 lunchen). 
 3.  De  ouders  zijn  verantwoordelijk  om  de  Corona  regels  van  de  overheid  te  volgen.  Op  het  moment  dat  zij  vaststellen 
 dat  hun  kind  positief  test  op  Corona  verwachten  we  van  hen  dat  zij  de  landelijke  regels  volgen  en  hun  kind  volgens  de 
 richtlijnen  thuis  houden.  We  zullen  u  hier  niet  actief  op  bevragen,  maar  gaan  er  vanuit  dat  ouders  hier  zelf  op 
 verstandige wijze mee omgaan. 
 4.  Leerkrachten  zullen  middels  een  Parrobericht  aangegeven  wanneer  er  corona  in  de  groep  is,  net  zoals  we  dat  bij 
 luizen  ook  doen.  Hierbij  worden  geen  namen  genoemd.  Mocht  u  aanvullende  informatie  willen  ontvangen,  vanwege 
 gezondheidsredenen  van  familieleden,  dan  vragen  wij  u  contact  op  te  nemen  met  de  groepsleerkracht.  Wanneer  u 
 corona-testen nodig heeft voor uw kinderen kunt u deze op school ophalen. 
 5.  Wanneer  vanuit  overheidswege  de  regels  scherper  worden  zullen  wij  deze  volgen  en  de  richtlijnen  hierop  aanpassen. 
 Eventuele aanpassingen worden ter instemming voorgelegd aan de GMR. 

 Ter  informatie:  Sectorplan  Corona  aangereikt  door  de  Rijksoverheid.  Wanneer  we  ons  landelijk  in  fase  3  ‘Oranje’ 
 bevinden worden concrete plannen gemaakt voor fase 4. 

 Even voorstellen 

 Even  voorstellen!  Mijn  naam  is  Erwin  Kortleve  en  ik  ben  3e  jaars  student  op  de  Christelijke 
 hogeschool  in  Ede.  Na  mijn  stageperiodes  op  de  Eben-Haëzer  in  Nieuwpoort  en  de 
 Rehobothschool  in  Groot-Ammers,  is  dit  jaar  de  Eben-Haëzer  aan  de  beurt.  In  de  eerste  helft 
 van  het  jaar  ben  ik  te  vinden  in  groep  5  bij  meester  Paul.  In  de  tweede  helft  van  het  jaar  ben 
 ik  in  een  andere  groep  te  vinden.  Samen  met  de  leerlingen  hoop  ik  er  een  gezellige  en 
 leerzame  tijd  van  te  maken  en  nieuwe  dingen  te  leren.  Wellicht  dat  we  elkaar  een  keer 
 ontmoeten op school! 
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 Even voorstellen 

 Hallo, ik ben  Rhodé van der Stoep!  Ik kom uit Brandwijk,  ben 19 jaar en dit jaar ben ik 
 begonnen aan de praktijkpabo op de CHE. Na mijn onderwijsassistent opleiding, die ik 
 afgelopen jaar heb afgerond wilde ik graag nog doorleren. Het aankomende jaar zal ik 
 stagelopen op de Eben-Haëzer, het eerste halfjaar begin ik in groep 4! Ik heb er zin in  ! 

 Inkomsten en uitgaven ouderbijdragen 2021-2022 Eben-Haëzer 

 Jaarlijks  rond  deze  tijd  komt  het  verzoek  om  een  vrijwillige  bijdrage  voor  het  schoolreisje  en  overige  activiteiten  over  te 
 maken.  Dit  schooljaar  komt  dit  verzoek  via  Schoolkassa  in  Parro.  Op  deze  manier  is  het  voor  u  makkelijker  om  te 
 betalen  en  is  het  voor  onze  administratief  medewerkster  makkelijker  om  alle  betalingen  te  verwerken  .  Hieronder  leest 
 u waar de vrijwillige bijdrage van schooljaar 2021-2022 aan is besteed. 

 Ontvangen ouderbijdragen  Uitgaven van de ouderbijdragen 

 Schoolreisje  € 2860,-  Kosten betaalrekening  € 63,60 

 Ouderbijdrage  € 3000,-  Diverse activiteiten 
 (koningsspelen, schoolontbijt, 
 excursies, kinderboekenweek 
 etc.) 

 € 624,- 

 Schoolkamp gr. 8  € 1425,-  Sint-uitgaven  € 700,- 

 Kerst-uitgaven  € 264,- 

 Schoolreis groepen 1 en 2  € 714,- 

 Schoolreis groepen 3 t/m 7  € 2474,- 

 Schoolkamp  € 1764,- 

 Groep 8 (musical, afscheid 
 etc.) 

 € 756,- 

 Totaal  € 7285,-  € 7359,60 

 Kinderboekenweek 

 De (christelijke) Kinderboekenweek staat in het teken van Gi-ga-groen. Hierin wordt aangesloten bij het thema van de 
 algemene Kinderboekenweek. Speciaal voor de Kinderboekenweek worden er drie christelijke actieboeken uitgegeven 
 die passen bij het thema (  https://christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek  ). 

 Het thema Gi-ga-groen is actueel en stelt de natuur centraal. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te 
 ontdekken en te doen. De kinderen kunnen een echte natuurheld worden en op avontuur gaan om al het moois van de 
 schepping te ontdekken en te helpen beschermen. 
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 In  deze  week  bestaat  de  bibliotheek  uit  Groot-Ammers  50  jaar.  De  kinderen  uit  groep  1  en  2  kunnen  meedoen  met  een 
 kleurwedstrijd.  De  kinderen  uit  groep  3,  t/m  5  wordt  gevraagd  een  boekenlegger  te  knutselen.  De  kinderen  van  groep  6 
 t/m  8  kunnen  zelf  een  verhaal  schrijven  voor  de  verhalenwedstrijd.  Voor  deze  verhalenwedstrijd  heeft  schrijver  en 
 dorpsgenoot Leendert van Wezel het begin geschreven. 

 Ook op school besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek. Lezen is wellicht de belangrijkste vaardigheid om tot 
 leren te komen. U zal via de Parro op de hoogte gehouden worden van de activiteiten in de school. We sluiten de 
 Kinderboekenweek af met een grote kinderboekenruilmarkt! Hierover bent u al geïnformeerd. We hopen u dan te zien! 

 GMR 

 Op  21  september  2022  heeft  de  GMR  op  CBS  Eben  Haëzer  in  Nieuwpoort  vergaderd.  Tijdens  deze  vergadering  werden 
 de  nieuwe  GMR-  leden  welkom  geheten.  Mariska  Schutte  (ouder)  en  Adriano  Vel  Tromp  (leerkracht)  vertegenwoordigen 
 CBS  Rehoboth,  Erik  de  Vries  (ouder)  CBS  Eben-Haëzer  in  Groot  Ammers  en  Jorien  de  Zeeuw  (ouder)  CBS  Eben  Haëzer 

 in Nieuwpoort. 
 Daarnaast  hebben  we  het  huishoudelijk  reglement  van  de  GMR 
 vastgesteld,  ingestemd  met  het  nieuwe  voorstel  wat  het  bestuur 
 heeft  opgesteld  over  de  vrijwillige  ouderbijdrage  en  advies  gegeven 
 over de opgestelde uitgangspunten m.b.t. het Corona-beleid. 

 Ook  zijn  de  voorbereidingen  voor  de  ouderavond  in  volle  gang!  U 
 komt  toch  ook  op  19  oktober  2022  naar  de  ouderavond?  De  GMR 
 stelt  zich  voor  en  daarnaast  zal  Dhr.  Schumacher  (van  Driestar 
 educatief)  ons  meer  vertellen  over  ‘seksuele  vorming’  en  de 
 vernieuwde methode ‘Wonderlijk gemaakt’ toelichten. 
 Onze  volgende  vergadering  is  op  23  november  2022  op  CBS 
 Rehoboth in Groot Ammers, kom gerust eens een kijkje nemen! 

 Belangrijke data 

 30 september  Nieuwsbrief oktober 
 4 oktober  Inloopmoment gr. 3-8 
 5-15 oktober 
 5 oktober 
 14 oktober 
 19 oktober 

 19 oktober 
 24-28 oktober 
 31 oktober 
 1 november 

 Kinderboekenweek 
 Dag van de leerkracht 
 Kinderboekenruilmarkt 
 Binnenbrengmoment grp 0/1 en 1/2 
 GMR informatieavond 
 Herfstvakantie 
 Luizencontrole 
 Nieuwsbrief november 
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 Contact schoolleiding 

 Heeft u vragen over de nieuwsbrief, neem dan gerust contact op met Paul Zellenrath (locatiecoördinator). Zijn mailadres 
 is:  p.zellenrath@cbsmolenwaard.nl. 
 Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de locatiedirecteur Renske de Jong, zij is op maandag en 
 woensdag aanwezig (  r.dejong@cbsmolenwaard.nl  ). 
 U kunt bij Anja Heijkoop terecht (intern begeleider /zorgcoördinator)  terecht als het gaat om de ondersteuning van uw 
 kind. Haar mailadres is  a.heijkoop@cbsmolenwaard.nl  . 

 Met vriendelijke groet, 
 Team van CBS Eben-Haëzer 
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