Christelijke Basisschool Eben-Haëzer
jaargang 22 - nummer 1 - september 2018
www.cbsebenhaezer.com
directie@cbsebenhaezer.com
Allereerst willen we vermelden dat wij als team
dankbaar zijn dat wij alle leerlingen en ouders, in
gezondheid weer opnieuw hebben kunnen begroeten
na een lange zomervakantie. We hopen op een fijn
jaar met elkaar.

Agenda
10 september start oudervertelmoment
17 september Gastles Bureau Halt
17 september Informatieavond (meer informatie
volgt)
1 oktober Start gymlessen Sportcoach
3 oktober Stromingsdag (alle collega’s van de scholen
die bij De Stroming zijn aangesloten ontmoeten elkaar
en laten zich inspireren)

extra leerkracht voor 2 dagen haar naam is mevr.
Geeralde van Amen. Elke leerkracht is om de vier
weken een dag uitgeroosterd om diverse
werkzaamheden rondom onze leerlingen uit te
voeren. Mevr. Kirsten Nabbe is onze
onderwijsassistente zij begeleidt met de leerkracht
leerlingen zowel binnen als buiten de groep. Mevr.
Ruth Ytsema begeleidt de leerlingen met een
zorgarrangement. Zij vervangt mevr. Vleugel vanwege
bevallingsverlof.
In groep 1/2A loop Taylor van Tilborg stage vanuit de
Marnix Academie, zij is derdejaars student en zal twee
dagen in de week aanwezig zijn.
Veel ouders hebben al kennis gemaakt met onze
nieuwe personeelsleden.
Mevr. Marije Vleugel heeft in de vakantie een dochter
gekregen. Heel fijn om te vertellen dat alles goed gaat
met Marije en Tirza. Wij wensen haar fijne verloftijd
toe met haar man, twee zonen en dochter.

Welkom
Alle ouder(s) verzorger(s) van onze nieuwe leerlingen
van harte welkom. Wij hopen dat u en uw
kind(eren)zich snel bij ons thuis gaat voelen. Als u
vragen hebt, stel ze gerust. In de volgende groepen
zijn nieuwe leerlingen start van daarom een speciaal
welkom voor: Caimin Simon in groep 8. Kelvin Struijk
in groep 7. Lieke Kant In groep 6. Robel Michael
Tsegay in groep 5 en in groep 3 Jesse en Nathan
Molenaar, Sinit Michael Tsegay, Jamie Nouwens en
Lucas Kant. De nieuwe kleuters zijn Björn Hoogerwerf
en Jana Torani in groep 1 / 2 B

Informatieverstrekking
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. Ook in de schoolgids en op onze
website vindt u veel informatie.
Tot vorig jaar kon u ook op onze Facebook pagina
foto’s en nieuwsberichten bekijken. Om privacy
redenen zijn we hiermee gestopt. U ontvangt nog wel
regelmatig e-mail van leerkrachten met vragen of
informatie en op dit moment bekijken we of er nog
andere manieren zijn om u snel en veilig van
informatie te voorzien.

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 het welbevinden van uw kind; wat
hij/zij nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen
functioneren. Verdere uitleg heeft u in een apart
schrijven ontvangen.

Informatieavond
Op 17 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 5
20.00 uur – 20.15 uur Koffie en thee in de kleuterhal
20.15 uur – 21.15 uur Informatie voor ouders van
groep 6 t/m 8
U krijgt hier komende week meer informatie over.

Luizencontrole
Personeel
Heel fijn dat voor de vakantie onze formatie rond was.
Wij hebben een goede start gemaakt. Even nog even
ter verduidelijking : de werkdrukgelden die wij van het
ministerie hebben gekregen zijn besteedt aan een

Op vrijdag 31 augustus heeft de eerste luizencontrole
na de vakantie weer plaatsgevonden. Jammer genoeg
is er bij enkele leerlingen toch hoofdluis ontdekt, de
betreffende ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Vrijdag 14 september staat een opnieuw een controle
gepland.

HALT : om jeugdcriminaliteit te voorkomen geeft Halt o.a.
voorlichting op scholen

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.7)
coördineert de werkgroep. Heeft u vragen kunt u
haar daarvoor benaderen.

Zendingsgeld en sparen op maandag

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

Ook dit jaar krijgt u weer de mogelijkheid om te
sparen voor de schoolreis of het schoolkamp van uw
kind. 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.
Elke maandagmorgen staat er ook een spaarpot klaar
voor het zendingsgeld. Jaarlijks steunen we projecten
van o.a. Edukans of ander goed doel.

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.

Gruiten
Zoals ieder jaar, nemen de kinderen en leerkrachten
op maandag, dinsdag en donderdag een gezonde
pauzehap mee in de vorm van groente of fruit. We
zien steeds meer dat ook op andere dagen het een
gewoonte is geworden om iets gezonds mee te
nemen in de pauze. We zijn hier erg trots op!

Haltlessen groepsdruk / SEO
Op 17 september krijgen de leerlingen van gr. 8 les
van Lies Havelaar. Zij is een zeer en gedreven Halt
medewerker. Dit jaar behandelt zij het thema ‘Hoe ga
je om met groepsdruk’, beïnvloeding van de groep.
Wij vinden dit een thema waar elk kind mee te maken
krijgt. Hoe kunnen wij daarbij onze leerlingen
begeleiden. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen zij
zich opstellen.

Open monumenten klassendag.
Omdat dit weekend landelijk de Open
Monumentendag wordt gehouden, nemen de
groepen 7 en 8 al een aantal jaren deel aan de Open
Monumenten klassendag. Dit jaar hebben we het
voetveer bezocht, waar het jaarthema ‘In Europa’
werd uitgewerkt in drie aansprekende activiteiten:
Spelletjes, Europese invloeden in Nederland en ‘De
blinde veerman van Woerkum’. De laatste maakte
veel indruk en de leerlingen luisterden geboeid naar
zijn verhaal.

