Christelijke Basisschool Eben- Haëzer jaargang 21
nummer 1
www.cbsebenhaezer.com
directie@cbsebenhaezer.com

september 2017

Zoals gebruikelijk ontvangt u elke eerste vrijdag van de maand (als het een schooldag is) de Nieuwsflits. Hierin staat
veel informatie van onze activiteiten in de komende periode. Meer informatie en foto's vindt u terug op onze
Facebook pagina en op de website.

Welkom
De eerste week van het schooljaar is achter de rug en hopelijk hebben uw kinderen het naar hun zin op school.
Natuurlijk is het weer even wennen in een nieuwe groep of misschien zelfs wel voor het eerst bij ons op school.
De volgende kinderen zijn sinds dit schooljaar nieuw op de EbenHaëzer
In groep 1 / 2 A: Lieke Bulthuis en Feline van Ooijen.
In groep 1 / 2 B: Joep Kampert, Daniël Bakker en Juliëtte Dekker.
In groep 5: Luca Hötzel.
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op onze school!

Ernstig zieke leerling uit groep 8b - Rick van Zundert.
Rick heeft aan het einde van de vakantie een hersenbloeding gehad. Dit is Rick overkomen, hij was niet ziek, had
geen klachten maar werd plotseling ernstig ziek. Een operatie moest gebeuren en hij is op 22 aug. in het Sofia
Kinderziekenhuis geopereerd. De operatie is goed verlopen. Een zeer heftige, spannende periode voor Rick en zijn
ouders en voor ons als leerkrachten en leerlingen.
Klasgenoten sturen briefjes en kaarten naar hem. Heel fijn vooral blijven doen!

Personeel
Na een lange periode heeft mevr. van den Herik haar werk voor twee dagen weer opgepakt. Heel fijn om te melden
dat zij een goede start heeft gemaakt. Mevr. van de Pijl werkt een dag extra, namelijk maandag t/m woensdag.
Voor mevr. Stuij zijn de laatste weken van haar zwangerschapsverlof aangebroken. Zij hoopt eind september haar
werk weer op te pakken. Vanaf die tijd staat zij op maandag en dinsdag voor de groep, op woensdag is zij
uitgeroosterd voor haar werkzaamheden als teamleider van de onderbouw.
Mevr. Broekhuizen werkt 4 ochtenden en geeft o.a. taallessen aan de nieuwkomers, o.a. Syrische en Eritrese
leerlingen.
Het bestuur van ‘de Stroming’ heeft extra leerkrachten aangenomen voor 2 dagen. Dit zijn beginnende leerkrachten
die als eerste ingezet gaan worden voor vervanging. Wanneer vervanging niet nodig is dan is Merel Koek 2 dagen in
de week op onze school aanwezig, zij zal als extra leerkracht ingezet worden.
Begeleiden van de leerlingen met een zorgarrangement doet mevr. Blokhuis. Dit is haar werk tot aan de
herfstvakantie want daarna hoopt zij met pensioen te gaan. Tegen die tijd krijgt u te horen op welke wijze wij van
haar afscheid gaan nemen.
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Oudervertelmoment “Wie wil niet alles vertellen van hun kind”
Komende periode kunt u aan de leerkracht vertellen over uw kind. Maak daar vooral gebruik van. Het is van groot
belang dat de leerkracht weet wat vooral belangrijk is voor uw kind; wat uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk te
kunnen functioneren. Verdere uitleg heeft u in een apart schrijven ontvangen.

Informatieavond
Op 11 september zal de jaarlijkse informatieavond voor ouders plaatsvinden in het lokaal van uw kind(eren).
De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur – 20.00 uur Informatie voor ouders van groep 1 t/m 4
20.00 uur – 20.15 uur Koffie en thee in de kleuterhal
20.15 uur – 21.15 uur Informatie voor ouders van groep 5 t/m 8
U krijgt hier komende week meer informatie over.

Luizencontrole
Op vrijdag 25 augustus heeft de eerste luizencontrole na de vakantie weer plaatsgevonden. Altijd weer even
spannend. We zijn blij te kunnen melden dat de leerlingen op dat moment luisvrij waren!
Wie van de ouders wil zich opgeven als hulpmoeder bij het controleren van hoofdluis? Na elke vakantie worden op
vrijdagmorgen alle leerlingen gecontroleerd. Mevr. Kant (moeder van Casper gr.6) coördineert de werkgroep. Heeft
u vragen kunt u haar daarvoor benaderen.
Het is heel belangrijk dat u uw kind ook regelmatig thuis controleert. Tips hiervoor en heel veel andere nuttige
informatie vindt u op: www.hoofdluizen.nl

Ziekmelding/ schooltijd
Wanneer uw zoon/dochter ziek is, wilt u dit dan alstublieft telefonisch melden of een mail naar de groepsleerkracht
sturen.
Om uw geheugen even op te frissen melden we u hier nog even het verloop van de start van de ochtend en middag:
8.20/12.50 uur: De eerste bel gaat, ouders brengen hun kinderen tot bij het hek, en de kinderen gaan naar hun eigen
groep om daar elkaar te ontmoeten en bij te praten. Mocht u iets dringends door willen geven aan de leerkracht,
dan kan dat op dit tijdstip. Afspraken maken voor een uitgebreid gesprek en minder dringende zaken melden kunt u
per mail of telefonisch doen of loop gerust na schooltijd even naar binnen.
8.30/13.00 uur: De tweede bel gaat, de deur van de klas gaat dicht en
de leerkracht begint de dag. Het is belangrijk voor de rust in de groep,
maar ook voor de onderwijsinspectie/leerplichtambtenaar dat alle
kinderen echt op dit tijdstip aanwezig zijn.
Wij begrijpen dat iedereen weer in het schoolritme moet komen maar
wilt u uw kind op tijd naar school sturen? De kleutergroepen mogen 5
minuten voor tijd naar binnen.
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Reycling
Ook op school scheiden we ons afval. Natuurlijk proberen we met elkaar zo min mogelijk
afval te maken en we merken dat veel ouders ons hierbij helpen door het eten en drinken in
trommels en herbruikbare bekers en flesjes mee naar school te geven. Als de kinderen
onverhoopt toch pakjes of wegwerpflesjes meenemen, kunnen ze hun lege drinkpakjes in
de klas in de plastic recycle zak inleveren. Wist u dat u uw lege inktcartridges ook op school
kunt inleveren, in de doos in de kleuterhal?

Zendingsgeld en sparen op maandag
Ook dit jaar krijgt u weer de mogelijkheid om te sparen voor de schoolreis of het schoolkamp van uw kind. Elke
maandagmorgen staat een spaarpot klaar voor het zendingsgeld. Jaarlijks steunen we projecten van o.a. Edukans of
ander goeddoel.
De kosten van de schoolreis bedragen meestal rond 30 euro, afhankelijk van de bestemming en het aantal
leerlingen. Het schoolkamp kost ook dit jaar per leerling 90 euro.

Agenda
1 september Introductie les blazersklas groep 6 (ouders hebben inmiddels
een brief ontvangen)
4 september start oudervertelmoment
8 september Open Monumenten klassendag voor groep 7 en 8
11 september Informatieavond (meer informatie volgt)
4 okt Inspiratie dag georganiseerd door het
Samenwerkingverband Driegang (leerlingen zijn die dag vrij)

