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Agenda
1 oktober

Ouderavond ‘Nieuwe media’ voor ouders van leerlingen uit groep 8 (Zie bijlage 4)

4 en 5 oktober

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij

Luistergesprekken
De luistergesprekken zijn inmiddels achter de rug. We mogen terugzien op fijne, leerzame gesprekken wat de
samenwerking tussen de leerkracht en u, als ouders, als het goed is heeft bevorderd. We willen de ouders van
groep 3 bedanken voor hun flexibele houding. Fijn dat er zo positief werd meegedacht.
Contact met de leerkracht
We vinden het fijn als u de leerkrachten weet te vinden voor een vraag o.i.d. We zien steeds vaker dat dit ook
via social media wordt gedaan. We doen bij deze graag een oproep om dit via de mail of via het
telefoonnummer van de school te doen. Wilt u de leerkracht graag persoonlijk spreken? Langslopen (graag na
schooltijd!) mag altijd. U kunt ook via de mail een afspraak maken.
Versterking luizenbrigade
We zijn nog steeds op zoek naar twee moeders die ons willen helpen bij de luizencontroles. Wilt u een aantal
keer per jaar helpen om de kinderen te controleren op luizen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij meester
Paul (info@ebenhaezer-capelle.nl).
Personeel
Maandag 17 september is meester (Jacco) van Reenen begonnen als conciërge-onderhoudsmedewerker op
onze scholen. Voorlopig zal hij op maandag, dinsdag en woensdag op de Eben-Haëzerschool zijn en op
donderdag en vrijdag op de Rehobothschool. We heten hem vanaf deze plaats van harte welkom en zijn blij
met deze benoeming die bij zal dragen aan de werkdrukvermindering van de leerkrachten.
Even voorstellen..

Juf Vuik
Mijn naam is Willeke Vuik. Graag stel ik mijzelf aan jullie voor, omdat ik sinds dit schooljaar werkzaam ben op
de Eben-Haëzerschool. Op de dinsdag en woensdag sta ik als juf voor groep 4 en vanaf oktober de maandag
en vrijdag voor groep 5/6. Ik ben 23 jaar en woon in Krimpen aan den IJssel. Als juf hecht ik veel waarde aan

een veilig leerklimaat waarin met liefde en respect met elkaar wordt omgegaan. De steun van en het contact
met ouder(s)/ verzorger(s) is daarbij van groot belang. Het is prettig als de lijntjes kort gehouden worden en zo
samen het beste voor de kinderen te zoeken. Ik zie uit naar een mooi en leerzaam leerjaar!

Meester Kok
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, heb ik het voorrecht om mij even aan u voor te stellen. Ik ben
Ronald Kok, getrouw met Caroline en wij hebben twee prachtige zoons gekregen. Dit jaar hoop ik elke
maandag als bovenbouwcoördinator (Groep 6-8) op de Eben-Haëzerschool te werken. De andere dagen werk
ik als leerkracht groep 8 op de Rehobothschool of studeer ik.
Verder wil ik gelijk opmerken dat het persoonlijk contact belangrijk is voor het goed functioneren van uw kind
op school. Als u er met de leerkracht in eerste instantie niet uitkomt of u wilt een compliment delen, dan hoor
ik dat graag. Loop gerust op maandag langs in het kamertje naast groep 7. U kunt mij ook bereiken op
r.kok@ebenhaezer-capelle.nl Een goed schooljaar toegewenst!

Meester Van Reenen
Mijn naam is Jacco van Reenen. Ik ben vanaf 17 september werkzaam op zowel de Eben-Haëzerschool als
op de Rehobothschool.
Ik ben 54 jaar, bijna 30 jaar getrouwd met Janny en wij hebben vier kinderen die in het verleden op de EbenHaëzerschool hebben gezeten. Onze oudste zoon is getrouwd en heeft inmiddels twee kinderen.
Vanaf nu hoop ik mij op beide scholen in te zetten als conciërge. Ik hoop op een goede en fijne
samenwerking.
Samen bouwen in Vertrouwen
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft inmiddels een locatie aangewezen waar de Eben-Haëzerschool
tijdelijk gevestigd zal worden. Donderdag 20 september houdt de gemeente voor alle bewoners een
informatiebijeenkomst.
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober is de school gesloten i.v.m. studiedagen in het kader van ‘Samen bouwen in
Vertrouwen’. Met elkaar gaan we nadenken over de kernwaarden van de nieuwe school. We hebben dit
schooljaar in totaal vijf studiedagen. De volgende studiedagen staan gepland op:
-

Maandag 7 januari 2019 (direct aansluitend op de Kerstvakantie)

-

Maandag 8 april 2019

-

Woensdag 12 mei 2019 (direct aansluitend op de Pinkstervakantie)

Oproep
Beste ouders, Ons poppenhuis in groep 1 is erg kaal. Heeft u poppenhuis-spullen die niet gebruikt worden?
Zouden wij deze dan van u over mogen nemen? Alvast bedankt namens de kinderen van groep 1a

Bijdrage voor schoolkosten
Voor Capelse gezinnen met een laag inkomen is een bijdrage mogelijk voor indirecte studiekosten. Voor
kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor de kosten van:
•

het schoolfonds;

•

schoolreisjes;

•

schoolexcursies en werkweken;

•

door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding.

Per kind in het basisonderwijs is de maximale bijdrage € 50,- per schooljaar. Voor een kind in het voortgezet
onderwijs, MBO, HBO of WO is dat maximaal € 125,- per jaar. Huishoudens met een inkomen tot 110% van
het bijstandsniveau krijgen het volledige bedrag. Is het inkomen hoger, dan is de bijdrage lager.
De aanvraag moet ingediend worden binnen 13 weken na ontvangst van de nota voor de ouderbijdrage /
schoolkosten.
Informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren kunt u vinden op
www.ijsselgemeenten.nl/bijzonderebijstand
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Kijkt u dan op www.welzijncapelle.nu onder ‘huis van de
wijk’. Daar staan de adressen en openingstijden van de wijkwinkels. De medewerkers helpen u graag!
Laat geen geld liggen. Maak gebruik van de regeling zodat alle kinderen kunnen meedoen.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 1 oktober.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool
Bijlage 1: Helpende Handen
Bijlage 2: Kleurplaat Mbuma
Bijlage 3: Regelingen schoolkosten jeugdfonds

