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Agenda
8 t/m 18 oktober

Kinderboekenweken op school

22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

2 november

Bruiloft juf Hamoen en Bert Doornekamp

7 november

Dankdag – Alle leerlingen zijn vrij

27 november

Opa en oma morgen

Vreugde
Bij het gezin Hak (Talingstraat 34, 2903 ET) is op 11 oktober een zoontje geboren. Gideon is het broertje van
Elin (groep 3) en Nora (peuteropvang).
Bij het gezin Kievit (Jacob van Ruysdaelsingel 25, 2902 GK) is op 12 oktober ook een zoon geboren. Tristan is
het broertje van Femke (groep 4a) en Julia (groep 2b).
We willen deze gezinnen van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van hun gezin.
Bruiloft juf Hamoen
Vrijdag 2 november hopen juf Hamoen en Bert Doornekamp in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging
zal om 13.30 uur plaatsvinden in de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven. De kinderen van groep 4b
zullen hierbij aanwezig zijn en aansluitend zijn zij welkom op de kinderreceptie. Uiteraard is groep 4b druk bezig
met de voorbereidingen; wat hebben ze veel zin in deze feestelijke dag.
Juf & Bert, een goede huwelijksdag toegewenst en bovenal Gods zegen voor jullie toekomst samen!
Opa en oma morgen
Op dinsdagmorgen 27 november staat een opa/oma morgen gepland. Opa’s en oma’s zijn die ochtend van
harte welkom om in de klas te komen kijken. Vanaf woensdag 21 november hangen de inschrijflijsten op de
deuren van de lokalen en kunt u hiervoor inschrijven. Per leerling mag één opa of oma zich aanmelden. Als een
opa of oma niet in de gelegenheid is of als er geen opa’s of oma’s zijn mag er één ander familielid komen. Het
is niet de bedoeling om jongere (oppas)kinderen mee te nemen. We hopen op uw begrip hiervoor. Meer
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Samen bouwen in Vertrouwen
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober zijn de beide schoolteams bij elkaar geweest in de Elimkerk. We hebben twee
inspannende en tegelijkertijd boeiende studiedagen achter de rug. Ds. Verschuure wees ons in zijn opening aan

het begin van de studiedagen op het gebedsleven van Daniel. Hij trok lijnen vanuit de Schrift naar onze praktijk
van alle dag. Tot opscherping, tot beschaming…
We stonden stil bij de missie van de VVOGG. Waarom werd de VVOGG ooit opgericht? Zoals wijlen meester
Steenis het verwoorde: “Om op kinderlijke wijze naar onze kinderen te laten doorklinken het onderwijs wat de
Heere Jezus aan Nicodemus gaf: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde,
hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Met elkaar mochten we vanuit deze missie, die onopgeefbaar is, de
kernwaarden zoeken die bij de nieuwe school horen:
-

Vertrouwen

-

Verbinding

-

Vakmanschap

-

Verantwoordelijkheid

-

Ontwikkeling

Deze kernwaarden zullen verder uitgewerkt moeten worden. Want het is van wezenlijk belang dat alle
collega’s dezelfde inhoud bedoelen bij deze kernwaarden! We hopen op de volgende studiedag, maandag 7
januari 2019, deze kernwaarden verder uit te werken.
Daarnaast hebben we vrijdagmiddag samen met het adviesbureau ICS gekeken naar de inrichting van de
nieuwe school. De commissie bouw en financiën heeft samen met ICS een aantal denkrichtingen
geformuleerd. In groepjes hebben we daarbij stilgestaan en onze zienswijzen gedeeld.
Kerstboekenlijsten
Deze week worden de kerstboekenlijsten aan alle kinderen meegegeven. Zou u er op toe willen zien dat de
lijsten voor woensdag 31 oktober ingeleverd zijn bij de leerkracht van uw kind? Alvast bedankt!
Hulp bij De Duikertjes
Wij zijn op zoek naar een moeder, tante of oma die het leuk vindt om regelmatig (bijvoorbeeld één keer per drie
of vier weken) een woensdagochtend te helpen bij ons op de peuteropvang. Heeft u interesse of vragen? Stuur
dan een mailtje naar juf Schouten, g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl. Alvast hartelijk dank!
Bericht van de MR
Beste ouders,
Bij deze weer een stukje vanuit de MR. Op 2 oktober jl. hadden we, voor het eerst van dit schooljaar, weer een
MR vergadering. Het was deze keer een vergadering waar een aantal punten van de agenda vrij makkelijk
afgewerkt kon worden. Zo kwamen het schooljaarplan en het formatieplan aan bod. Hier waren nog wat vragen
over en die zullen de volgende vergadering daarom nogmaals aan bod komen.

Uiteraard kwam ook de toekomst van de school aan bod. Het is erg vervelend dat de gemeente nog steeds
geen tijdelijke locatie heeft. Dit is voor alle partijen niet fijn. Een ieder wil graag weten waar we aan toe zijn. Ook
kwam hierbij het samenvoegen van de teams met de stuurgroep "samen bouwen in vertrouwen". Joël Koppe is
hier vanuit de MR vertegenwoordigd. Hij sprak ons hierover uitvoerig bij. Zoals het nu gaat, gaat het allemaal
op een positieve manier en we zien dit dan ook met vertrouwen tegemoet voor de komende periode, waarin er
toch een aantal momenten zullen zijn waarin ze met elkaar zullen optrekken om tot één team te komen.

Helaas moesten we, als MR, afscheid nemen van meester Molenaar. Door diverse werkzaamheden naast het
lesgeven kwam hij in tijdnood en was hij genoodzaakt met het werk binnen de MR te stoppen. Wij willen hem
ook vanaf deze plaats hartelijk danken voor het werk wat hij heeft gedaan binnen de MR en de GMR. Omdat
meester Molenaar als personeel geleding deelnam zal er een verkiezing zijn onder het personeel. In de volgende
nieuwsbrief hopen we u te kunnen melden welke leerkracht zijn plaats heeft opgevuld.
Een vriendelijke groet vanuit de MR.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 5 november.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool
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