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

 Inleiding 

 De  herfstvakantie  zit  er  weer  op.  Kunt  u  terugkijken  op  een  fijne  en 
 rustige  tijd  met  elkaar?  Of  een  vakantie  echt  een  moment  van 
 ontspannen  en  genieten  is  geweest,  hangt  af  van  uw  gezinssituatie  en 
 kan per gezin daardoor enorm verschillen. 
 Zo  is  het  ook  met  het  naar  school  gaan.  Sommige  kinderen  kunnen  na 
 een  vakantie  bijna  niet  wachten  tot  school  weer  begint,  terwijl  het  voor 
 anderen  spanning  en  buikpijn  oplevert.  Zoveel  verschillende  kinderen, 
 zoveel verschillen. 
 Als  leerkrachten  staan  we  de  komende  periode  weer  klaar  voor  al  deze 
 kinderen.  We  weten  ons  hierin  afhankelijk  van  onze  Hemelse  Vader  om 
 de  kracht,  wijsheid  en  inzicht  te  ontvangen  om  er  iedere  dag  voor  uw 
 kind(eren) te zijn. 
 Het  is  kostbaar  om  te  weten  dat  Hij  ons  allemaal  kent,  wij  bij  Hem 
 mogen schuilen en alles van Hem mogen verwachten. 

 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! 
 Bij  de  workshop  techniek  waren  de  kinderen  druk  bezig  met  bouwen.  Met  Kapla  moest  er  een  brug 
 gebouwd  worden.  In  de  pauze  gingen  de  kinderen  hier  ijverig  mee  door.  Op  de  tafeltennistafel  werd 
 een  toren  gebouwd.  De  toren  zag  er  niet  zo  stevig  uit.  Een  paar  kinderen  besloten  om  rondjes  om  de 
 tafel te lopen en ‘Jericho’ te roepen. De toren bleef niet lang meer staan! 

 In groep 4 stelt de nieuwe stagiaire zich voor en vertelt dat ze scooter rijdt. 
 Als  ze  na  afloop  vraagt  of  de  leerlingen  nog  iets  aan  haar  te  vragen  hebben,  steekt  één  van  hen  z’n  hand  op  en  vraagt: 
 ‘Kun je me ook leren scooterrijden?’ 

 Nieuwe leerlingen 

 In  de  maand  november  mogen  we  drie  nieuwe  kinderen  in  groep  0/1  begroeten!  Een  warm 
 welkom  voor:  David,  Juda  en  Femm.  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! 

 Dankdag 

 Op  woensdag  2  november  was  het  dankdag.  Aan  de  hand  van  het  thema  ‘Wie  dank  jij?’  (n.a.v.  1  koningen  17:1-16)  is 
 gesproken  over  de  zorg  van  God  voor  Israël  toen  en  ons  nu.  We  kijken  terug  op  een  mooie  dag  waarop  we  mochten 
 ontdekken dat er altijd iets is om dankbaar voor te zijn! 

 Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 

 Irenestraat 140    2964 BL    Groot-Ammers    0184-661223     https://ebenhaezer-ga.nl 

https://ebenhaezer-ga.nl/


 Nieuwsbrief november 2022 

 Oudergesprekken n.a.v. Zien (groep 1-7) 

 Vanaf  vrijdag  21  oktober  heeft  u  zich  kunnen  inschrijven  voor  het  oudergesprek.  Donderdag  3  november  worden  de 
 oudergesprekken  gehouden  op  school.  Tijdens  dit  gesprek  zal  de  leerkracht  u  informeren  over  de  ontwikkeling  van  uw 
 kind.  De  sociaal  emotionele  ontwikkeling  staat  tijdens  dit  gesprek  centraal.  We  zien  uit  naar  een  goed  gesprek  met  u 
 over uw kind. Neem gerust uw (eventuele) vragen mee naar dit gesprek. 

 Voorlopige adviesgesprekken (groep 8) 

 Voor alle kinderen van groep 8 én hun ouders zijn de adviesgesprekken een spannend en bijzonder moment. Op dat 
 moment krijgt een kind officieel van de leerkracht te horen naar welk vervolgonderwijs hij of zij kan gaan. De leerkracht 
 heeft een advies op papier gezet dat in zijn ogen passend is. Over dit advies gaan we graag het gesprek aan. In het 
 gesprek van november wordt er ingegaan op de huidige stand van zaken en het uitzicht op wat nu zichtbaar is bij uw 
 kind. In februari volgt er nog een gesprek en daar zal het definitieve advies met u besproken worden. Een goede 
 samenwerking is hierin van groot belang. We zien u graag op dinsdag 8 november. U wordt hiervoor via Parro 
 uitgenodigd. 

 Ouderpanel 

 Maandag  7  november,  om  8.30  uur  staat  er  weer  een  ontmoeting  met  het  ouderpanel  gepland.  Op  dit  moment  zijn  er  4 
 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! 

 Huiswerk in Parro 

 Binnen  ons  team  willen  we  graag  de  communicatie  met  betrekking  tot  het  huiswerk  op  elkaar  afstemmen.  We  hebben 
 daarom  afgesproken  dat  we  het  huiswerk  per  1  november  via  Parro  met  u  zullen  delen.  Het  huiswerk  zal  vanaf 
 december niet meer op de website vermeld worden. 
 De  kinderen  van  groep  7  en  8  noteren  het  huiswerk  zelf  in  hun  agenda  en  plannen  het  werk  en  voeren  het  uit.  Het  is  de 
 bedoeling  dat  kinderen  hier  zelf  het  initiatief  in  nemen;  we  zien  hierin  een  goede  voorbereiding  op  het  VO.  Voor  u  als 
 ouder  is  het  echter  wel  goed  om  te  weten  dat  uw  zoon  of  dochter  huiswerk  heeft.  In  de  groepen  5  en  6  is  het  heel  fijn 
 als u als ouder helpt bij het plannen van het huiswerk. 

 Schoolgids 

 De  gids  van  onze  school  is  aangepast  en  weer  up  to  date  gemaakt.  De  schoolgids  voor  schooljaar  2022-2023  kunt  u 
 vinden op onze website:  https://ebenhaezer-ga.nl  . 
 In  de  schoolgids  vindt  u  alle  belangrijke  informatie  over  onze  school.  Mocht  u  een  vraag  hebben  die  niet  in  de 
 schoolgids vermeld staat, kunt u natuurlijk bij ons terecht! Veel leesplezier! 
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 GMR 

 We  blikken  terug  op  een  geslaagde  ouderavond  woensdagavond  19 
 oktober.  We  hoorden  en  dachten  uitgebreid  na  over  seksuele  vorming  die 
 niet los te zien 
 is  van  de  opvoeding.  Hoe  een  open  houding  van  jongs  af  aan,  een 
 voorbeeld  zijn  en  ‘er  zijn’  voor  uw  kind(eren)  belangrijke  factoren  zijn  in 
 het  onderling  contact  en  in  liefde  en  trouw  onderwerpen  besproken 
 kunnen worden die uw kind mogelijk bezig houden op dit vlak. 

 We  kregen  onder  andere  de  volgende  boekentips  mee  die  u  wellicht 
 waardevol  en  bruikbaar  vindt:  ‘  Wonderlijk  en  waardevol  ’  (door  Elly  v/d  Gouwe-Dingemanse)  en  ‘Saar  en  Jop  praten  over 
 seksualiteit  ’ (door Arjet Borger en Marieke ten Berge),  beide ook te leen bij de Bibliotheek 
 Aanzet.  Na  de  voorjaarsvakantie  staan  in  de  groepen  onze  lessen  van  de  methode  ‘Wonderlijk  gemaakt’  op  de  planning. 
 We  brengen  u  tegen  die  tijd  via  de  nieuwsbrief  op  de  hoogte  van  de  onderwerpen  die  in  de  verschillende  groepen  aan 
 bod komen. 
 We  wensen  u  als  ouder(s)/verzorger(s)  wijsheid  toe  in  de  opvoeding  van  uw  kind(eren)  in  het  bijzonder  als  het  gaat  om 
 seksuele  vorming.  Het  is  niet  altijd  gemakkelijk  of  vanzelfsprekend  om  de  juiste  benadering  of  bewoordingen  te  vinden 
 en  daarom  is  het  zo  fijn  om  daarbij  handreikingen  te  krijgen  en  als  school  een  goede  lesmethode  in  huis  te  hebben  die 
 ons hierbij op weg helpt. 

 De  volgende  vergadering  van  de  GMR  is  op  23  november  2022  op  CBS  Rehoboth  in  Groot  Ammers.  De  agenda  en 
 notulen van de (G)MR overleggen zijn te lezen via de website in te zien. 

 Kinderboekenruilmarkt 

 Leuk  dat  er  zoveel  belangstelling  was  voor  onze  Kinderboekruilmarkt. 
 Wat  was  het  een  feest!  Fijn  dat  we  met  elkaar  aandacht  hebben  besteed 
 aan  het  leesplezier!  Plezier  in  lezen  levert  de  kinderen  enorm  veel  op. 
 Kennis  van  de  wereld,  goede  vaardigheden  op  het  gebied  van  technisch 
 lezen,  een  goede  woordenschat,  inzicht  en  begrip  van  de  tekst 
 (begrijpend  lezen)  enz.!  Belangrijk  dat  we  hier  aandacht  voor  blijven 
 houden.  Daarnaast  probeerden  we  op  de  markt  geld  op  de  halen  voor 
 “Red  een  kind”.  (  https://www.redeenkind.nl/  ).  We  hebben  ruim  €400,00 
 kunnen  ophalen.  Ook  hier  zijn  we  heel  blij  mee.  Bedankt  voor  uw  bezoek 
 en voor al de hulp die we mochten ontvangen! 

 Helpen op school (1) 

 Op  de  Kinderboekenmarkt  hebben  de  collega’s  en  de  ouders  van  de  OR  samengewerkt  om  een  leuke  markt  te 
 organiseren.  We  hebben  hierop  veel  leuke  reacties  mogen  ontvangen.  Dank  hiervoor!  In  dit  schooljaar  staan  meerdere 
 leuke  activiteiten  gepland  en  hulp  daarbij  is  zeer  welkom.  Lijkt  u  het  ook  leuk  om  de  school  (en  met  name  de  kinderen) 
 te  helpen?  U  hoeft  hiervoor  niet  in  de  OR  te  zitten.  Alle  hulp  is  welkom!  Denk  hierbij  aan:  assisteren  bij  uitstapjes, 
 helpen  organiseren  en  uitvoeren  van  allerlei  kleine  en  grote  activiteiten.  U  mag  zich  aanmelden  bij 

 Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 
 Irenestraat 140    2964 BL    Groot-Ammers    0184-661223     https://ebenhaezer-ga.nl 

https://www.hertog.nl/artikel/9789087182557/Wonderlijk-en-waardevol/
http://saarenjop.nl/
http://saarenjop.nl/
https://www.redeenkind.nl/


 Nieuwsbrief november 2022 

 p.zellenrath@cbsmolenwaard.nl  .  We  noteren  dan  uw  naam  en  vervolgens  kunnen  we  u  benaderen  als  we  uw  hulp 
 kunnen gebruiken. Alvast bedankt voor uw enthousiasme! 

 Helpen op school (2) 

 We  proberen  op  school  geregeld  leuke  en  leerzame  activiteiten  te  plannen.  Hierbij  is  hulp  vaak  welkom.  Voor  de 
 leerkrachten  en  de  OR  zou  het  heel  fijn  zijn  als  we  voor  elke  groep  1  of  2  ouders  als  aanspreekpunt  hebben.  Als  een 
 leerkracht  bijvoorbeeld  op  zoek  is  naar  vervoer  kan  het  aanspreekpunt  ouders  benaderen  om  het  vervoer  geregeld  te 
 krijgen.  Het  aanspreekpunt  ontlast  hierbij  de  leerkracht  en  zorgt  ervoor  dat  niet  alle  hulp  bij  de  OR  ligt.  Zou  u  het  leuk 
 vinden om aanspreekpunt van een groep te zijn? Bij interesse kunt u een e-mail sturen naar de leerkracht van uw kind. 

 Schoolontbijt 

 We  hebben  ons  dit  schooljaar  opgegeven  voor  het  Nationaal  Schoolontbijt.  Helaas  is  er  door  problemen  bij  Nationaal 
 Schoolontbijt  iets  fout  gegaan.  Het  ontbijt  annuleren  zouden  we  heel  jammer  vinden.  Het  is  een  belangrijk  onderwerp 
 waar we toch graag aandacht aan willen besteden. 

 We  willen  u  daarom  vragen  om  uw  kind  op  dinsdag  8  november  een  gezond  ontbijt  mee  te  geven.  Naast  het  ontbijt 
 graag  ook  nog  iets  te  drinken  en  een  bord,  beker  en  bestek  (eventueel  voorzien  van  naam).  Zo  beleven  we  alsnog  het 
 plezier  van  samen  ontbijten.  De  kinderen  leren  op  een  feestelijke  manier  hoe  belangrijk  het  is  om  elke  dag  gezond  te 
 ontbijten. We zien uit naar een lekker, leerzaam en gezond ontbijt! Alvast hartelijk dank voor medewerking! 

 Studiemiddag 

 Donderdag  middag  10 november zijn de kinderen vrij  i.v.m. een studiemiddag. De juffen en meesters gaan aan de slag 
 rondom leesmotivatie, is er een overleg met de collega’s van de Rehoboth en worden er bouwzaken voor de nieuwe 
 school besproken. Noteer het alvast in uw agenda.  In de ochtend  gaan de kinderen dus ‘gewoon’ naar school. 

 Voorstelrondje Leerlingenraad 

 De  Leerlingenraad  van  onze  school  heeft  een  voorstelrondje  langs  de  klassen  afgelegd. 
 Ze  hebben  verteld  wie  ze  zijn  en  waarom  ze  in  de  Leerlingenraad  zitten.  De 
 Leerlingenraad  van  onze  school  komt  maandelijks  bij  elkaar  om  te  vergaderen.  Namens 
 het  team  zit  meester  Paul  bij  deze  vergaderingen.  De  kinderen  vertellen  dan  wat  er  leeft 
 binnen de groepen en welke plannen en ideeën er zijn. 
 De  Leerlingenraad  van  onze  school  heeft  een  eigen  mailadres.  Als  u  vragen  of  ideeën 
 heeft  kunt  u  de  Leerlingenraad  bereiken  d.m.v.  volgend  mailadres: 
 leerlingenraad-ehga@cbsmolenwaard.nl 

 Feestmaand (5 december) 

 Het  duurt  nog  een  poosje,  maar  deze  maand  starten  de  voorbereidingen  voor  het  sinterklaasfeest 
 dat  op  maandag  5  december  op  school  gevierd  wordt.  Op  vrijdag  11  november  zullen  de  groepen 
 5  t/m  8  lootjes  trekken.  Zij  kopen  een  cadeautje  (richtbedrag  €  5,00)  voor  de  desbetreffende 
 klasgenoot  en  maken  een  surprise  en  gedicht.  Wilt  u  erop  toezien  dat  het  voor  elk  kind  leuk  is  om 
 de  surprise  uit  te  pakken?  Viezigheid  is  niet  gewenst.  Mocht  het  voor  u  moeilijk  zijn  om  €  5,00  te 

 Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 
 Irenestraat 140    2964 BL    Groot-Ammers    0184-661223     https://ebenhaezer-ga.nl 

mailto:p.zellenrath@cbsmolenwaard.nl
mailto:leerlingenraad-ehga@cbsmolenwaard.nl


 Nieuwsbrief november 2022 

 missen,  dan  kunt  u  uiteraard  contact  opnemen  met  de  schoolleiding.  De  leerlingen  van  de  groepen  5  t/m  8  mogen  hun 
 surprise  net  als  vorig  schooljaar  al  vanaf  maandag  21  november  mee  naar  school  brengen,  zodat  we  in  de  hal  weer 
 een  mooie  surprise-tentoonstelling  kunnen  maken.  Let  op:  Het  is  niet  de  bedoeling  dat  de  naam  voor  wie  de 
 surprise  bestemd  is  al  zichtbaar  is  tijdens  de  tentoonstelling.  Deze  kan  ergens  onderop  geschreven  worden  óf  het 
 gedicht/de  naam  kunnen  naderhand  op  donderdag  2  december  toegevoegd  worden.  Leuk  om  op  deze  manier  wat 
 uitgebreider de kunstwerken te kunnen bewonderen. Uiteraard laten we u via Parro meegenieten met foto’s. 

 De  groepen  1  t/m  4  krijgen  op  5  december  een  cadeautje  van  de  Sint  en  zijn  pieten.  Meer  praktische  informatie  over 
 het sinterklaasfeest wordt via Parro gecommuniceerd. 

 Buurtgezinnen 

 Bent u al bekend met het begrip Buurtgezinnen? 
 Buurtgezinnen  is  al  ruim  6  jaar  actief  in  Molenlanden  en  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.  Dit  voorkomt  dat  problemen  verergeren  en  zorgt  ervoor  dat  kinderen 
 positief  opgroeien  in  hun  eigen  gezin.  Voor  meer  informatie  kunt  u  deze  link  gebruiken.  U  vindt  hier  een  digitale  folder 
 van Buurtgezinnen. 

 Schoenendoosactie 

 Op de wereld leven heel veel kinderen in moeilijke omstandigheden. 
 De  jongens  en  meiden  van  onze  school  kunnen  er  voor  zorgen  dat  er  een  lach 
 komt  op  het  gezicht  van  een  kind,  door  een  schoenendoos  te  versieren  en  te 
 vullen.  Voor  de  vakantie  is  er  een  actiefolder  aan  uw  zoon/dochter 
 meegegeven.  Daarin  staat  precies  beschreven  hoe  je  een  kind  blij  kunt  maken 
 met een mooi gevulde schoenendoos. 
 De  schoenendozen  kunnen  tot  en  met  donderdag  17  november  a.s. 
 ingeleverd  worden  op  school.  Per  schoenendoos  wordt  een  bijdrage  van  vijf 
 euro  gevraagd  voor  organisatie-en  transportkosten.  Op  de  envelop  kunt  u 
 aangeven hoe de bijdrage aan de onkosten is gedaan. 

 Doe  mee  aan  de  Schoenendoosactie  en  tover  een  simpele  schoenendoos  om  tot  een  kostbaar  geschenk  voor  kinderen  in 
 Afrika, Oost-Europa en vluchtelingenkinderen in het buitenland. Van harte aanbevolen! 

 Crea-workshops 

 Graag uw aandacht voor onderstaande workshops. Deze workshops vinden na schooltijd plaats en deelname gaat per 
 inschrijving. Zit er iets leuks voor uw kind tussen? Reageer dan snel wat de deelname is beperkt! Meer informatie vindt 
 u op:  https://www.mcforte.nl/ 
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 Thuis & School 

 Klik  hier  voor het online magazine Thuis & School. 

 Online ouderavond GGD 

 Op  dinsdagavond  8  november  om  20.00  uur  organiseert  de  GGD  Zuid-Holland  Zuid  een  online  ouderavond  met  het 
 onderwerp  'Goed  Gesprek'  NIX18.  Deze  regionale  informatieavond  is  speciaal  bedoeld  voor  ouders  van  jongeren  in  de 
 leeftijd 10-18 jaar en  gaat over niet roken en drinken  voor je 18e en de 'voorbeeldrol’ van ouders hierbij. 
 We  verwijzen  voor  meer  informatie  naar  de  website  www.goedgespreknix18.nl  ,  hier  kunt  u  zich  ook  aanmelden  voor  de 
 online informatieavond en alvast ons online magazine bekijken met meer informatie en tips. 

 Belangrijke data 

 31 oktober  Luizencontrole 
 1 november  Nieuwsbrief november 
 2 november  Dankdag 
 3 november  Oudergesprekken n.a.v. Zien (grp 1-7) 
 3 november  Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
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 7 november  Ouderpanel 
 8 november  Schoolontbijt (a.u.b. ontbijt van thuis meenemen) 
 8 november  Extra oudergesprekken n.a.v. Zien (groep 7) 
 8 november  Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
 10 november  Studiemiddag (kinderen vrij) 
 11 november  Lootjes trekken (grp 5-8) 
 17 november  Binnenbrengmoment groep 0-1 en 1-2 
 21 november  Tentoonstelling surprises (grp 5-8) 
 29 november  Schoen zetten (grp 1-4) 
 1 december  Nieuwsbrief december 

 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  . 

 Met vriendelijke groet, 
 Team van CBS Eben-Haëzer 
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