Christelijke Basisschool Eben- Haëzer jaargang 21
nummer 2
www.cbsebenhaezer.com
cbs@cbsebenhaezer.com

oktober 2017

Welkom
In de maand september zijn er weer nieuwe kinderen bijgekomen in de kleutergroepen. Wat fijn dat Brent van der
Stelt, Feline van Ooijen, Evy Lankhaar en Iris Klerkx op onze school zijn gekomen. We hopen dat jullie snel gewend
zijn aan je nieuwe groep en dat jullie een fijne tijd gaan hebben op de Eben-Haëzer.

Kinderboekenweek 2017
U hebt inmiddels een mail ontvangen met daarin uitgebreide informatie over de Kinderboekenweek. Hierbij nog
even kort de belangrijkste activiteiten op een rijtje:
De hele periode tot de herfstvakantie staat in het teken
van (voor)lezen, boekbesprekingen en dergelijke. We
sluiten de week af met de traditionele boekenmarkt, die
wordt gehouden op donderdag 12 oktober van 15:00
uur – 15:30 uur in de hal van de school.
Op vrijdagochtend (gewijzigde tijd) 13 oktober vinden
de schoolfinales van de voorleeswedstrijd plaats in de
hal. Kinderen uit groep 6 t/m 8 mogen hieraan meedoen.

Inspiratiedag 4 oktober
Op 4 oktober had ons samenwerkingsverband de tweejaarlijkse inspiratiedag georganiseerd in de Agnietenhof in
Tiel. Op deze dag waren er diverse sprekers zijn, die de leerkrachten binnen ons Samenwerkingsverband een
bijzonder inspirerende dag bezorgden:
Gor Khatchikyan; hij vluchtte op 13-jarige leeftijd met zijn ouders en broer uit Armenië. Nu is hij 30, arts en spreker.
Ook won hij de televisiewedstrijd ‘Premier gezocht’. Onlangs kwam zijn boek ‘Gelukszoeker’ uit. Het geeft daarin een
kijkje in het leven van een asielzoeker en vertelt over zijn strijd voor een beter leven. Hij legt uit hoe moeilijk die
strijd was, maar ook waar het uiteindelijk toe heeft geleid. Waarderen wat je hebt en altijd doorgaan.

Claire Boonstra: zij is oprichter van Operation Education, een stichting die de beweging van A naar Beter in het
onderwijs faciliteert. Ze was een van de 'most influential women in technology' en staat in de top 50 van meest
inspirerende vrouwen van Nederland.
Jaap Bressers is een inspirerende en humoristische spreker, zijn verhaal maakte veel indruk. Thema’s als omgaan
met verandering, toegevoegde waarde en inspirerend leiderschap zijn onderwerpen waar hij vol passie over spreekt.
Peter Heerschop en Marcel van Herpen : Onderwijs, wie heeft er geen mening over? Iedereen heeft het ‘genoten’,
maar sommigen hebben er weinig plezier aan beleefd. Onderwijs een vraag? Geluk het antwoord! Cabaretier en
leraar Peter Heerschop en onderwijskundige Marcel Van Herpen zoeken dat geluk.

Zendingsgeld/ Schoenendoosactie
Afgelopen week hebben de leerlingen een brief gekregen om mee te doen met de Schoenendoosactie. Stichting
Hope and Serve heeft deze actie opgezet. Medewerkers van die stichting hebben een nauwe band met onze school
vandaar dat wij deze actie steunen. Wij hopen dat veel leerlingen een doos vullen voor kinderen die het minder goed
hebben. Het zendingsgeld van september en oktober zal daarheen gaan.
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Personeel
Mevr. De Zeeuw is vanaf 26 oktober t/m 3 november afwezig i.v.m. met een operatieve ingreep. De vervanging is
bijna rond, ouders van groep 1 /2 A worden, via een apart schrijven, op de hoogte gehouden.
Na het vertrek van mevr. Blokhuis gaat Mevr. Vos de begeleiding van leerlingen met een zorgarrangement
overnemen op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag gaat een andere leerkracht de leerlingen begeleiden.
In groep 7 gaat vanaf de herfstvakantie, op de vrijdagen, mevr. Merel Koek de groep begeleiden. Mevr. De Beurs
heeft dan haar duurzame inzetbaarheidsdag
Als het goed is heeft iedereen en uitnodiging gehad om feestelijk afscheid te komen nemen van mevr, Blokhuis/ zie
de agenda.

Maandag 9 oktober - Voorstelling Mad Science " techniek en wetenschap".
"Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science"
Maandagmorgen zal er weer een promoshow plaatsvinden. Zowel de onderbouw als bovenbouw leerlingen gaan
deze show meemaken. Wat gaat dit inhouden? Hieronder een schrijven van 'Mad Sience'.
Mad Science gaat een wetenschap & techniek cursus verzorgen op de Eben Haëzer, waar de kinderen van groep 3
t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. We starten met een spectaculaire science show op 9-10-2017.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen
liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de wetten van
Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst. Experimenteer met lucht
maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar
onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om
hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les
krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 31-10-2017
Dinsdag 7-11-2017
Dinsdag 14-11-2017
Dinsdag 21-11-2017
Dinsdag 28-11-2017
Dinsdag 5-12-2017
Starttijd: 15.15 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 23-10-2017
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.
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Herfstvakantie
Van 16 t/m 20 oktober is onze school dicht ivm. de herfstvakantie. We hebben er dan alweer 8 weken opzitten na de
zomervakantie en gaan ons voorbereiden op de volgende periode. We wijzen u er nog even op dat op de vrijdag na
de vakantie er en luizencontrole zal plaatsvinden.
Zoals u weet staat er aansluitend aan de vakantie, op maandag 23 oktober, een studiedag gepland.

GGD controle/ betreft gezondheidsonderzoeken leerlingen
In week 44 tot 45 zullen de leerlingen, geboren in 2011 en 2007, onderzocht worden. Het onderzoek zal op school
plaatsvinden. Betreffende ouders hebben hierover waarschijnlijk al bericht gehad.

Nieuws van de MR
Op donderdag 21 september heeft de MR haar eerste vergadering van het jaar gehad.
Verslag van de vergadering:
Wij hebben afscheid genomen van Sandra Middelkoop en Petra Kant. Daarnaast zijn we dankbaar dat Jeanette van
Kooten (moeder van Kadisha uit groep 5 en Tessa uit groep 3) en An Colijn ( moeder van thijs gr.7 , Jasper gr.5 en
Lucas gr.3 de MR komt versterken.
Vanwege deze verschuivingen zijn de taken binnen de MR ook wat gewijzigd:
teamgeleding:
oudergeleding:
Melanie Faber - voorzitter MR
Miranda Brand - afwisselend GMR
Jolanda van der Pijl - GMR
An Colijn - secretaris
Marije Vleugel - vervangend voorzitter en PR
Jeanette van Kooten - afwisselend GMR
Ook hebben wij met elkaar gesproken over de blokuren voor gym. Hier is voor gekozen omdat dit de meest
effectieve leertijd oplevert. Om de leerlingen gedurende de dag de nodige beweging te geven, gebruiken de
leerkrachten energizers en maken ze in de pauzes veelvuldig gebruik van beweegkarren die vanuit de gemeente
worden geleverd.
Onze volgende vergadering staat gepland op donderdag 9 november

Voorlichtingsavond VO
Op maandagavond 6 november zal een aantal Voortgezet Onderwijs scholen zich in onze school presenteren aan de
ouders van groep 8. Mocht u uw formulier voor aanmelding nog niet hebben ingeleverd, dan kan dat alsnog. Na de
herfstvakantie wordt een uitnodiging verstuurd met daarin de tijden van de presentaties.

Cultuur
Het jaar is nog maar net begonnen, maar we zijn al weer druk in de weer met allerlei culturele activiteiten!
Dit jaar zijn we begonnen met onze leerlijn materialen voor de beeldende vakken. In de periode zomer –
herfstvakantie staan de materialen (allerlei soorten) krijt en klei op het rooster. In elke klas is men druk aan de slag
gegaan met tekenen met krijt en klei opdrachten. Sommige kunstwerken zijn al te bewonderen in de grote hal!
Na de herfstvakantie staan de materialen ecoline (en aquarelverf) en draad/wol/touw (en kralen) op het rooster.
Heeft u nog restjes wol, draad of katoen over, die we mogen gebruiken? U kunt het inleveren bij de leerkracht van
uw kind. Alvast bedankt!
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In groep 6 start op vrijdag 6 oktober een blazersklasje i.s.m. de muziekvereniging. Een heleboel kinderen heeft zich
opgegeven om 10 weken lang een muziekinstrument te gaan leren bespelen! De andere kinderen van groep 6 gaan
in die tijd aan de slag met tekenen en handvaardigheid.
Voor de zomervakantie konden we ons inschrijven voor “Museumschatjes”, dit is een initiatief van Erfgoed Brabant.
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen dan gratis naar een deelnemend museum in Noord-Brabant! U hoort t.z.t.
meer van de leerkracht.
Financiële tegemoetkoming muzieklessen:
De Muziekwijzer Altena is een subsidieregeling voor muzieklessen in de gemeente Woudrichem. Muziekwijzer Altena
heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom werken in Woudrichem docenten, scholen,
muziekscholen en muziekverenigingen mee aan Muziekwijzer Altena.
Er is een mogelijkheid om subsidie voor muzieklessen in de vrije tijd aan te vragen. Alle kinderen tot 19 jaar komen in
aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor lesgeld.
Bent u nieuwsgierig geworden naar Muziekwijzer Altena? Bezoek dan de open dag op 28 oktober bij de Werf in
Woudrichem. Of kijk voor meer informatie op de website: www.cultuuraltena.nl/muziekwijzeraltena.

Agenda
12 oktober: kinderboekenmarkt om 15.00 uur
12 oktober: afscheid mevr. Blokhuis van 15.00/16.00 uur + boekenbeurs.
13 oktober: schoolfinale voorleeswedstrijd
16 oktober – 20 oktober: herfstvakantie + maandag 23 oktober
studiedag/leerlingen zijn vrij
27 oktober: luizencontrole
31 okt. t/m 1 november: contactweek - informatie hierover krijgt u in een apart
schrijven.
6 november: Informatie avond Voortgezet Onderwijs voor ouders van gr. 8
16 november: werkmiddag team (de leerlingen zijn vrij)

Ingezonden bericht: Natuurspeurtocht:
Binnenkort is het al weer herfstvakantie: opnieuw educatief buitenplezier voor gezinnen met jonge kinderen in de
vestingstad Woudrichem. Natuurspeurtocht Rondje Woerkum vindt plaats op dinsdagmiddag 17 en zondagmiddag
22 oktober.
Rondje Woerkum bestaat uit een achttal opdrachten, op verschillende plekken rond de vesting Woudrichem. Na het
ophalen van een geleende tas materialen en korte uitleg, ga je zelfstandig op pad met je (groot)ouders, broers en
zussen. Niets moet, maar als je ze alle 8 gedaan hebt, kom je vanzelf weer bij het start en eindpunt: Rijkswal 34 “De
Sonnehoeck” (of bij minder weer de Toren van de Martinuskerk). Daar ontvang je 7 euro borg terug voor het
inleveren van de tas, napraten is gezellig, en wil je terugkomen voor nieuwe opdrachten, dan is je vrijwillige bijdrage
welkom.
Inschrijven hoeft niet: starten doe je tussen 12.00 en 16.00 uur. Zo kunnen gezinnen met echte kleintjes tussen de
middagslaapjes door toch deelnemen. Ook gezinnen die de vesting bezoeken kunnen dus spontaan aansluiten.
Zie ook de bijlage en de posters in de hal.

