
 Nieuwsbrief december 2022 
 Kijk ook eens op onze website  https://ebenhaezer-ga.nl 

 Inleiding 

 Fijn  dat  u  weer  de  moeite  neemt  om  de  Nieuwsbrief  door  te  lezen.  Na  het  lezen  zal  u  weer  helemaal  op  de  hoogte  zijn 
 van  alles  wat  er  speelt  op  onze  mooie  school.  We  zijn  alweer  aangekomen  in  december.  Deze  maand  staat  wel  bekend 
 als  de  feestmaand.  Door  middel  van  het  Sinterklaasfeest,  het  Kerstfeest  en  Oud  en  Nieuw  ervaren  we  gezelligheid  en 
 licht  in  deze  donkere  maand.  Op  school  willen  we  nadrukkelijk  stilstaan  bij  het  Kerstfeest.  Dit  feest  vertelt  niet  over  een 
 kunstmatig licht, maar over het Ware licht! Het Licht van de wereld. 

 Het licht der wereld 

 Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus 
 Wie mij volgt, zal in het licht leven 
 En zich nooit meer in het duister begeven. 

 Wat een troost om dit te mogen weten 
 Dat Jezus het licht voor ons wil zijn 
 In alle blijdschap, maar ook in pijn. 

 Dat er licht mag zijn in onze ogen 
 We elkaar mogen zien en 
 begroeten 
 Ook in liefde elkaar zullen 
 ontmoeten. 

 Jezus wil ons leven verlichten 
 Hem mogen we volgen op onze wegen 
 Hij is ons altijd nabij met Zijn zegen. 

 Het licht der wereld geeft ons helderheid 
 De duisternis moet van ons wijken 
 En Gods zuiver licht zal ons bereiken. 

 Wij mogen leven in het licht 
 Want bij God is geen duisternis 
 Dat is helder, zeker en gewis. 

 (uit Johannes 8 vers 12) 

 Kinderpraat 

 Een kind uit groep 3 kwam naar mij toe op het schoolplein. ‘Meester, ik ken de drie grote geheimen van de 
 volwassenen’. Ik kan het u alleen niet zo vertellen. Het is te geheim. Mag ik het in uw oor vertellen? Natuurlijk mag dat! 
 Je maakt me wel heel nieuwsgierig, zei ik. Ik bukte mij een beetje en ik kreeg de drie geheimen te horen. Sinterklaas, 
 de Kerstman en de Paashaas zijn allemaal een spelletje! Snapt u nu waarom ik dit in uw oor moest vertellen? ‘Ja dat 
 begrijp ik wel, dit geheim is te groot voor alle oren. 

 Nieuwe leerlingen 

 In de maand december is er altijd veel drukte in de school. Luuk en Lynette moeten dus nog 
 heel even wachten, maar in deze nieuwsbrief alvast een warm welkom voor jullie. We wensen 
 jullie in 2023 een fijne start toe op  CBS  Eben-Haëzer  .  Fijn dat jullie bij ons op school komen in 
 de klas van juf Grietha. We hopen dat jullie je snel bij ons thuis voelen! 
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 5 december 

 De Sint verblijdt onze school met een bezoek op maandag 5 december. 
 Elk jaar brengt de Sint met behulp van de Pieten en natuurlijk de kinderen een bezoekje 
 aan onze school. Wij snappen dat u als ouder de aankomst van de Sint wil bijwonen. In 
 deze Nieuwsbrief een globale planning. We kunnen niet in de agenda van de Sint kijken, 
 maar dit is ons toegefluisterd: 

 -  alle groepen beginnen om 8.30 uur in hun eigen klas. 
 -  de groepen 1-4 gaan voor 8.40 uur naar buiten. Ze gaan op het pad staan. 
 -  daar wachten we op de aankomst van de Sint. 
 -  na het ontvangst van Sinterklaas gaan de groepen 1 t/m 4 naar het speellokaal. 

 We zien uit naar deze leuke dag en we zullen u d.m.v. leuke foto’s (via de Parro) mee laten genieten! 

 Kerstviering 22 december 

 We zien ernaar uit om Kerst te vieren, te herdenken dat Jezus als Messias en als Redder 
 naar de wereld kwam. Dit jaar hopen we het als vanouds te vieren in de groep, met 
 ouders erbij. Gezien de ruimte in de klas mogen de kinderen één ouder uitnodigen. Na de 
 viering in de klas komen alle groepen samen in de hal om nog enkele liederen te zingen. 
 U bent hierbij van harte welkom. Daarna zal de OR iets lekkers schenken met iets te eten 
 erbij. U zult binnenkort via Parro verder geïnformeerd worden over onze viering. We 
 hopen u te ontmoeten en te genieten van een mooie viering en een gezellig samenzijn. 

 Leerlingenraad 

 Wist u dat we op onze school een actieve Leerlingenraad hebben? In een korte tijd 
 hebben de kinderen al heel wat bereikt: 

 -  nieuwe ballen voor de groepen 3 t/m 8. 
 -  voetbalnet is gerepareerd. 
 -  er is een speciale brievenbus gemaakt. 
 -  door het voorstelrondje weet iedereen wie en wat de Leerlingenraad is! 
 -  de Leerlingenraad heeft een eigen mailadres 

 (  leerlingenraad-ehga@cbsmolenwaard.nl  ) 
 -  collega’s die vragen of de Leerlingenraad wil meedenken (slotfeest, actie 

 tegen het pesten) 
 -  en er hangen mooie posters in de school. 

 We zijn trots op onze Leerlingenraad en willen ze in deze Nieuwsbrief even in het zonnetje zetten! 

 Geldzorgen 

 We leven in een dure tijd. Om ons heen horen we steeds meer over geldzorgen bij gezinnen. Deze zorgen gaan helaas 
 niet aan Groot-Ammers voorbij. Ook in ons dorp is het een probleem. In de bijlage vindt u een document dat is 
 opgesteld door gemeente Molenlanden. In dit  document  vindt u een aantal ingangen voor de bewoners van 
 Molenlanden. 
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 Tijdschrift ‘Ouders van Waarde’ 

 Ieder jaar krijgen ouders die een abonnement hebben van school 2 keer een prachtig blad of boek 'Ouders van Waarde'. 
 Helaas wordt er dit najaar geen nieuw blad door de organisatie Ouders van Waarde gemaakt, omdat de productie te 
 duur geworden is i.v.m. de hoge papierkosten. We vinden het heel jammer dat we u dit mooie blad dus deze keer niet 
 kunnen geven. In juni mogen we wel een nieuwe editie verwachten. 

 Hoofdluis 

 We  hebben  dit  jaar  al  verschillende  keren  een  hoofdluis-melding  met  u  gedeeld.  De  ‘luizenpluis’  werkgroep  is  geregeld 
 op  school  geweest  en  iedere  keer  worden  er  weer  luizen  en/of  neten  gevonden.  Vervelend  voor  u  als  ouders,  maar 
 zeker ook voor de desbetreffende kinderen. In deze Nieuwsbrief willen we extra aandacht geven aan dit probleem. 
 Preventie:  hoofdluis  kun  je  krijgen  van  iemand  die  hoofdluis  heeft.  De  luizen  lopen  van  het  ene  hoofd  naar  het  andere, 
 bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 
 Op  onze  school  controleren  luizenouders  regelmatig  of  er  hoofdluis  is  (waarvoor  onze  dank).  Hoofdluis  komt  echter  bij 
 alle  kinderen  voor,  dus  ook  bij  kinderen  jonger  dan  4  jaar  en  kinderen  die  op  de  middelbare  school  zitten.  Het  is  dus  ook 
 belangrijk  om  kinderen  thuis  regelmatig  te  controleren  op  hoofdluis.  Je  kunt  dit  bijvoorbeeld  op  de  eerste  dag  van  elke 
 maand doen. 
 Hoofdluizen  zijn  niet  schadelijk,  maar  vooral  vervelend.  Ze  kunnen  voor  veel  jeuk  zorgen.  Om  te  voorkomen  dat 
 hoofdluis  een  hardnekkig  probleem  wordt,  is  het  belangrijk  om  regelmatig  het  haar  te  controleren.  Als  kinderen 
 hoofdluis  hebben,  is  het  belangrijk  dat  gezinsleden,  klasgenootjes  of  vriendjes  met  hoofdluis  tegelijkertijd  worden 
 behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 
 Advies  aan  Ouders  (GGD):  ouders  adviseren  we  elke  week  zelf  thuis  te  controleren  op 
 hoofdluis.  Voor  de  behandeling  van  hoofdluis  adviseren  wij  twee  weken  lang  te  kammen  met 
 een  luizenkam.  Deze  methode  is  veruit  het  meest  effectief  om  van  hoofdluis  af  te  komen.  Je 
 kunt het kammen eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. 
 Bestrijding:  indien  uw  kind  al  hoofdluis  heeft  kunt  u  op  de  volgende  manier  hoofdluis 
 bestrijden  en  behandelen.  Het  is  aan  te  bevelen  om  iedere  dag  de  haren  te  wassen  met  een 
 kant-en-klare  shampoo  met  tea  tree  of  een  zachte  neutrale  shampoo  waaraan  10  druppels  tea 
 tree  olie  zijn  toegevoegd.  Laat  de  shampoo  enkele  minuten  inwerken  en  spoel  het  goed  uit.  Na 
 het  wassen  de  haren  heel  goed  uitkammen  met  een  luizenkam.  Dit  dient  in  ieder  geval  twee 
 weken lang grondig gedaan te worden, aangezien de neten na circa twee weken uitkomen. 

 Blijf  hierna  nog  een  week  lang  tea  tree  in  de  kraag  druppelen  of  sprayen  ter  voorkoming  van  een  nieuwe  uitbraak. 
 Daarnaast  is  het  raadzaam  voor  het  slapen  gaan  en  ’s  ochtends  voor  het  naar  school  toe  gaan  2  druppels  tea  tree  olie 
 door  het  haar  (op  de  hoofdhuid)  te  wrijven.  Bij  lang  haar  is  het  altijd  raadzaam  om  het  haar  op  te  steken  of  in  een 
 vlecht te doen. Het spreekt voor zich dat alle gezinsleden deze behandeling moeten ondergaan. 

 Hopelijk kunnen we er met elkaar voor zorgen dat deze vervelende beestjes zich minder welkom gaan voelen. 
 Voor meer informatie over de tea tree olie kunt u terecht bij  Nelianne van der Graaf, 06-23700304 

 Buurtgezinnen; opvoeden doen we samen 

 Even  voorstellen:  ik  ben  Linda  van  der  Burgh,  sinds  juni  coördinator  Buurtgezinnen  in 
 Molenlanden. 
 In  ieder  gezin  zit  het  wel  eens  tegen  en  soms  stapelen  problemen  zich  op.  Bijvoorbeeld  door 
 een  echtscheiding,  door  ziekte  van  één  van  de  ouders  of  door  een  kind  dat  extra  zorg  nodig 
 heeft. Dat vraagt veel van ouders. 
 Met  tijdig  een  steuntje  in  de  rug  kan  de  last  van  ouders  wat  verlicht  worden  en  kunnen  de 
 kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 
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 Onder  het  motto  ‘Opvoeden  doen  we  samen’,  koppelt  Buurtgezinnen  gezinnen  die  steun  kunnen  gebruiken  aan  een 
 stabiel  gezin  in  de  buurt.  Zo  krijgen  kinderen  wat  extra  liefde  en  aandacht  en  worden  ouders  ontlast.  In  de  praktijk  kan 
 de  steun  variëren.  Een  kind  dat  een  dagdeel  per  week  gezellig  komt  spelen,  geholpen  wordt  bij  het  huiswerk  of  af  en 
 toe in het weekend komt logeren. 
 Zijn  jullie  een  gezin  dat  een  steuntje  in  de  rug  zou  kunnen  gebruiken  of  juist  zou  willen  bieden?  Wil  je  meer  informatie 
 over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? 
 Via  onderstaande  linkjes  kun  je  kijken  waarvoor  we  op  dit  moment  een  gezin  zoeken  en  krijg  je  een  idee  bij  wat  een 
 vraag zou kunnen zijn. 
 Wanneer  je  een  vraag  heb  of  juist  steun  kunt  bieden,  neem  gerust  contact  met  me  op.  Linda  van  der  Burgh,  06  – 
 38720258,  linda@buurtgezinnen.nl  en  www.buurtgezinnen.nl  Link  naar folder Buurtgezinnen 

 Ontwikkelingen Brede School 

 Het college van Molenlanden stemt in met de verdere plannen voor een Brede School in Groot-Ammers met de 
 voorkeurslocatie Molenbuurt. In deze brede school krijgen de drie basisscholen in Groot Ammers, OBS Ammers, CBS 
 Rehoboth en CBS Eben Haëzer, samen met Wasko kinderopvang onderdak. Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen, 
 dan verwijzen wij u naar de  digitale Nieuwsbrief  . 

 Vanuit de GMR 

 Op 23 november 2022 heeft de GMR vergaderd over de volgende agendapunten: 

 ●  Het jaarverslag van de GMR is goedgekeurd, u kunt het  hier  lezen. 
 ●  Het vakantierooster 2023-2024 is goedgekeurd door de personeelsgeleding van de GMR. 
 ●  We hebben de thema-avond van 19 oktober 2022 geëvalueerd. We waren blij met de opkomst, al zien we wel 

 dat het lastig is om ouders enthousiast te krijgen voor deze thema avonden. Dat is jammer omdat we steeds 
 proberen om een passend thema te vinden wat voor alle ouders aanspreekt. De avond zelf was interessant en 
 passend bij de school. We hebben ook van de ouders positieve reacties gekregen. We hopen volgend jaar weer 
 een thema avond voor u te verzorgen, hopelijk zien we u dan ook. 

 ●  Op 12 december gaan twee GMR leden als afvaardiging naar de bestuursvergadering. Jaarlijks komt er een 
 afvaardiging van het bestuur bij een GMR vergadering en vice versa. We kunnen zo van elkaars expertise 
 gebruik maken en zo kunnen we de lijntjes kort houden. Een van de onderwerpen die we 
 willen bespreken met het bestuur is de begroting voor het jaar 2023. 

 ●  In het kader van onze deskundigheidsbevordering hopen een aantal leden van de GMR in 
 januari 2023 een cursus te volgen bij het CNV. Deze cursus is speciaal gericht op de GMR 
 onderwerpen. 

 Ouders van Waarde:  Ieder jaar krijgen ouders die een  abonnement hebben van school 2 keer 
 een prachtig blad of boek 'Ouders van Waarde'. Helaas wordt er dit najaar geen nieuw blad door 
 de organisatie Ouders van Waarde gemaakt, omdat de productie te duur geworden is i.v.m. de 
 hoge papierkosten. We vinden het heel jammer dat we u dit mooie blad dus deze keer niet 
 kunnen geven en hopen dat het blad later wel weer uit zal komen. 

 Vakantierooster 2023-2024 

 Vakantie  van  t/m 

 Herfstvakantie  14 oktober 2023  22 oktober 2023 
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 Kerstvakantie  23 december 2023  07 januari 2024 

 Voorjaarsvakantie  17 februari 2024  25 februari 2024 

 Goede Vrijdag & Pasen  29 maart 2024  01 april 2024 

 Meivakantie  27 april 2024  12 mei 2024 

 Pinksteren  20 mei 2024  20 mei 2024 

 Zomervakantie  13 juli 2024  25 augustus 2024 

 In een later stadium wordt u nog geïnformeerd over de studiedagen in schooljaar 2023-2024. 

 Pianolessen 

 Aanbod  vanuit  MC  Forte:  graag  willen  wij  bij  de  ouders/kinderen  in  en  om  Groot-Ammers  onder  de  aandacht  brengen 
 dat  er  sinds  kort  ook  de  mogelijkheid  is  om  pianolessen  te  volgen  in  Groot-Ammers  via  MC  Forte  (  www.mcforte.nl  ). 
 Daartoe hebben we een korte video gemaakt. De korte video is  hier  te vinden. 

 Initiatief: kledinginzameling 

 Wij delen graag een mooi initiatief van een van de ouders van onze school in samenwerking met een medewerker van 
 de BSO: 

 Jaarlijks  wordt  er  in  Nederland  305  miljoen  kilo  kleding  weggegooid  en  verbrand;  dat  zijn  meer  dan  12.500 
 vrachtwagens vol. Wat een verspilling, we kunnen nog zoveel doen met uw oude kleding! 
 Wilt  u  tweedehands  kleding  (volwassen-  en  kinderkleding)  doneren?  Dat  kan!  Wij  zamelen  tweedehands  kleding  in, 
 waarmee  we  mensen  en  het  milieu  kunnen  helpen.  Dus  als  u  binnenkort  uw  kledingkast  opruimt,  doneer  het  dan  aan 
 ons.  Uiteraard  kunnen  we  de  kleding  ook  bij  u  thuis  ophalen.  De  kleding  die  u  aan  ons  doneert,  geven  wij  een  mooie 
 nieuwe bestemming. U kunt hierbij denken aan: mensen in nood, gezinnen met financiële zorgen e.d. 
 U kunt uw kleding inleveren bij onderstaand adres: 

 Julianastraat 60 
 2964 BR Groot-Ammers 

 Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 De actie loopt tot en met 18 januari 2024 

 Belangrijke data 

 1 december  Nieuwsbrief december 
 1 december  Start periode 3 workshops gr 1-4 dans, gr 5-8 handvaardigheid 

 5 december  Sint op school 
 7 december  Inloopmoment tot 8.45 uur in groep 3 t/m 8 
 19 december  Kerstcircuit 
 22 december  Kerstviering 
 26 december  Start Kerstvakantie 
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 9 januari  Eerste schooldag 2023 
 9 januari  Nieuwsbrief januari 
 9 januari  Binnenbrengmoment groep 0-1 en 1-2 
 9 januari  Luizencontrole 

 Link  naar de volledige jaarplanning voor dit schooljaar  (onder voorbehoud van wijzigingen). 

 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  . 

 Vertrouwenspersonen: 
 - Interne vertrouwenspersoon: Juf Martina (voor de kinderen) 
 - Contactpersoon: Mevr. Betsie de Graaf,  contactpersoonEHGA@cbsmolenwaard.nl  (voor de ouders) 
 - Externe vertrouwenspersoon: Dhr. N. Jongerius,  njongerius@xs4all.nl  (voor teamleden) 

 Met vriendelijke groet, 
 Team van CBS Eben-Haëzer 
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