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Agenda
7 november

Dankdag – Alle leerlingen zijn vrij

27 november

Opa en oma morgen

Vreugde
Bij het gezin Koelewijn (Kralingseweg 2, 2906 VL) is op 17 oktober een zoontje, Arie Adam, geboren. Adam
is het broertje van Martha, Johanna (en Sander), Willem, Sara (groep 7b), Eva (groep 6) en Naomi (groep 3).
Bij het gezin Boonzaaijer (Schubertstraat 28, 2901 HH)) is op 20 oktober ook een zoon, Kaleb Johannes
Emmanuel, geboren. Kaleb is het broertje van Naomi (groep 4a), Lucas (groep 3), David (groep 1a), Anna en
Benjamin. We willen deze gezinnen van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van
hun gezin.
Personeel
‘U bent groot en U doet wonderen, U bent God, U alleen.
Bij juf Vermeulen en haar man Ivan (Prins Alexanderlaan 89, 2912 AK Nieuwerkerk a/d IJssel) is op 30
oktober een zoontje, Boaz Izak, geboren. Juf, Ivan, Eva en Silas, van harte gefeliciteerd met de kleine Boaz!
We wensen ook jullie Gods zegen toe voor de toekomst.
Zending
Viviënne Roodzant (groep 5) heeft €16,50 opgehaald voor de zending door kaarten te verkopen. Wat ben jij
ijverig geweest. Dankjewel, Viviënne!

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.
De tijden zijn als volgt: van 9.15u-9.45u, 9.45u-10.15u, (10.15 pauze met koffie) 10.45-11.15u. Iedere ronde is
er maximaal plaats voor 8/9 personen, afhankelijk van de grootte van de groep. Het is fijn als het een beetje
eerlijk verdeeld is. Het is niet de bedoeling om jongere (oppas)kinderen mee te nemen. We hopen op uw
begrip hiervoor.

Samen bouwen in Vertrouwen
Woensdag 31 oktober is er een bewonersbijeenkomst geweest i.v.m. toekomstige tijdelijke locatie van de
Eben-Haëzerschool aan de Lijstersingel. De avond verliep in een positieve sfeer. We wachten nu op de
definitieve beslissing van de gemeente Capelle aan den IJssel. De stuurgroep Samen bouwen in Vertrouwen
hoopt op woensdag 14 november weer bijeen te komen.

Van de Raad van Bestuur
Met ingang van dit cursusjaar heeft de Raad van Bestuur de portefeuilles opnieuw verdeeld en dat heeft
geresulteerd in de volgende portefeuille verdeling:
De heer B.H.W. Oudshoorn – voorzitter en portefeuillehouder personeel
De heer M.A. Mieras – 2e voorzitter en algemeen adjunct
De heer P.B. de Ruiter – secretaris en portefeuillehouder Eben-Haëzerschool
De heer A.J. Benard – penningmeester
De heer W. Nederlof – portefeuillehouder onderwijs(tijdelijk) en portefeuillehouder Rehobothschool.
Daarnaast is een aantal bestuursleden ook direct betrokken bij de overleggen die plaatsvinden met o.m. de
gemeente en de stuurgroepen inzake de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting van de scholen.

Gastouder gevraagd
Christelijk Gastouderbureau Parelopvang brengt vraagouders en gastouders met elkaar in contact. Voor een
gezin uit Capelle aan den IJssel zijn wij op zoek naar een gastouder/nanny die vanaf half december 2018, op
de vrijdagen, opvang bij hen aan huis wil verzorgen.
Bent u of kent u een (mogelijk) geschikte gastouder? Of wilt u gastouder worden? Kijk voor meer informatie
op: www.parelopvang.nl en neem contact op.
Hulp bij De Duikertjes
Wij zijn nog steeds 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!

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 19 november.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool

Bijlage 1: Verkoping Elimkerk
Bijlage 2: BSN activiteit

