
Nieuwsbrief januari 2023
Kijk ook eens op onze website https://ebenhaezer-ga.nl

Inleiding

Het schooljaar gaat gewoon verder, maar het zijn wel
de eerste schooldagen in het jaar 2023. Wat zijn we
dankbaar dat we de kinderen op school mogen
ontvangen!

Namens alle medewerkers van CBS Eben Haëzer
wensen wij u:

Gods nabijheid,
in de plannen die gemaakt zijn,

in alles wat komen gaat.

Een Gezegend Nieuwjaar!

Wensen voor 2023

Wat is uw wens voor 2023? In de hal van de school liggen wenskaartjes klaar om uw wens op te noteren. De kinderen
en de leerkrachten zullen hier ook aan deelnemen. Een aantal wensen worden deze week besproken in de klassen en
zullen meegenomen worden in de gesprekken en gebeden. Een moment om stil te staan bij onze wensen en
verlangens, wetend dat we de toekomst niet in eigen handen hebben. Daarnaast is het goed om stil te staan bij alles
waar we dankbaar voor zijn. Onze wens is dat we ook in 2023 een school mogen zijn waar de kinderen in een veilige en
warme omgeving tot leren kunnen komen. Ook dit kunnen we niet alleen, daar hebben we Hulp bij nodig!

Kinderpraat

De juf had haar klas versierd voor de decembermaand. Dochter komt vanuit deze klas thuis en vertelt met een verrukte
zucht:  ‘Mam, toen ik vandaag mijn klas in kwam zag het er zo romantisch uit met die lichtjes en sterren!

Kinderpraat in groep 7: ‘Juf, hij heeft wel de klas aangeveegd, maar hij heeft het nog niet gestofferenblikt!’

Nieuwe leerlingen

In de maand januari mogen we twee nieuwe kinderen in groep 0/1 begroeten! Een warm welkom
voor: Luuk Burggraaf en Lynette Reijm. We wensen jullie 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!

Leerlingenraad

Heeft u een vraag voor de Leerlingenraad? De leerlingenraad bestaat uit: Damian en Abby
uit groep 8, Floortje en Frederique uit groep 7 en Cees en Arne uit groep 6. De
Leerlingenraad is te bereiken via onderstaand mailadres:
leerlingenraad-ehga@cbsmolenwaard.nl
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Geboortenieuws

Seth is geboren! Zoon en broertje van Dennis, Angelique, Brent en Ties van
Middelkoop. Van harte gefeliciteerd!

Door Hem bedacht,
door Hem gemaakt,
door Hem geliefd
en aangeraakt.

Zo overweldigend
zo onbeschrijfelijk…

Je bent meer dan een wonder!

(tekst overgenomen van de geboortekaart)

Aanpassingen in het gymrooster

Per maandag 9 januari zijn er een aantal wijzigingen in het gymrooster. Zie hiervoor deze link. Het aangepaste rooster is
ook op de website te vinden.

Cito-periode

Vanaf 16 januari staat twee weken lang de afname van diverse toetsen (Cito) gepland in de
groepen 3 t/m 8. De bedoeling van deze toetsen is om de ontwikkeling van uw
zoon/dochter in kaart te brengen en methode-onafhankelijk met groepsgenoten in
Nederland te vergelijken. Wat heeft uw zoon/dochter in de afgelopen periode geleerd?
Mede aan de hand van de resultaten worden de specifieke onderwijsbehoeften van uw
zoon/dochter vastgesteld.

Spreekweek (2)

In de week van 16 t/m 20 januari staat er een spreekweek gepland. In een spreekweek kan een leerkracht u als ouder
uitnodigen voor een extra gesprek, naast de gebruikelijke 10-minutengesprekken in november en februari. De leerkracht
zal vooraf met u een afspraak maken voor het gesprek.
Het kan zijn dat er vanuit de leerkracht gezien geen aanleiding is tot een gesprek, maar dat u zelf toch een gesprek wilt
over het welbevinden/de vorderingen van uw kind op school. In dat geval vragen wij u hiervoor contact op te nemen
met de leerkracht. Een vriendelijk verzoek om dit voor 12 januari kenbaar te maken.

Schoolschoonmaak

Maandag 16 januari staat onze jaarlijkse schoolschoonmaak gepland. We hopen dat
we van ieder gezin een ouder mogen begroeten. Er kan schoongemaakt worden
tussen 8.30 - 12.30 uur en 19.00 - 21.00 uur. We gaan deze activiteit ook aanmaken in
Parro. We verdelen daar de tijd in blokken van 2 uur. Het is fijn als u zich intekent, ook
als u maar een uurtje kan komen. Door het intekenen kunnen we vooraf beter
inschatten op welk moment de meeste ouders zullen komen. Alvast hartelijk dank voor
uw deelname!
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Periode 4 Workshops

Vanaf donderdag 26 januari start periode 4 van de workshops. Groep 1 t/m 4 gaat aan de slag met handvaardigheid en
de groep 5 t/m 8 gaat schaken. We zijn benieuwd met welke verhalen de kinderen weer thuis komen.

Ouderpanel

Maandag 30 januari, om 14.15 uur staat er weer een ontmoeting met het ouderpanel gepland. Op dit moment zijn er 4
(soms 5) ouders die deelnemen aan het ouderpanel. Het ouderpanel is een middel om de mening van ouders te peilen
rondom verschillende schoolzaken. Vanuit het team en de directie zullen er agendapunten worden aangedragen. Ouders
hebben ook de mogelijkheid om zelf een onderwerp in te brengen. Een ouderpanel heeft geen officiële status, daardoor
kunnen tijdens een overleg geen besluiten genomen worden. Het ouderpanel komt ongeveer 4x per schooljaar bij
elkaar. Dit overleg duurt maximaal 1 uur. We zijn nog op zoek naar nieuwe ouderpanelleden. Wilt u deelnemen, laat het
dan a.u.b. even weten via: r.dejong@cbsmolenwaard.nl. Alvast bedankt!

Inschrijfmoment nieuwe leerlingen

Op woensdag 1 februari, om 9.00 uur hebben wij een kennismakingsmoment voor ouders
van (eventueel) toekomstige leerlingen. Ouders kunnen een kijkje nemen en de sfeer
proeven op onze basisschool.
Tijdens de kennismaking presenteren we u onze visie op het leren en ontwikkelen van
kinderen binnen ons onderwijs en krijgt u een rondleiding door de school. Kinderen die in
2023 of 2024 vier jaar worden kunnen ingeschreven worden.

Binnenkort wordt in Het Kontakt een uitnodiging gepubliceerd, maar brengt u deze
informatie ook gerust onder de aandacht bij uw buren/bekenden, wanneer zij nog niet
bekend zijn met onze school. Bedankt!

Via deze link is het inschrijfformulier te vinden.

Gebedsgroep

Op dinsdag 10 januari om 8.30 uur komt de gebedsgroep weer samen. Als u nieuwsgierig bent, sluit dan gerust aan.
Wilt u een keer aansluiten, heeft u vragen of heeft u gebedspunten, dan kunt u deze mailen naar:
gebedsgroep@cbsmolenwaard.nl

Belangrijke data

9 januari Eerste schooldag 2023

9 januari Nieuwsbrief januari

9 januari Binnenbrengmoment groep 0-1 en 1-2

9 januari Luizencontrole

10 januari Gebedsgroep

16-27 januari Cito periode (M)
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16-20 januari Spreekweek (2)

16 januari Schoolschoonmaak

18 januari GMR vergadering

26 januari Start periode 4 Workshops

30 januari Ouderpanel

01 februari Inschrijfmoment nieuwe leerlingen

01 februari Nieuwsbrief februari

03 februari Buitenschoolse workshop Dans

07 februari Binnenbrengmoment groep 0-1 en 1-2

07 februari Buitenschoolse workshop Fotografie

08 februari Studiemiddag voor de leerkrachten

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)

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Eben-Haëzer
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