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Agenda
27 november

Opa en oma morgen

3 december

Inloopmoment overblijven

19 december

Kerstviering Elimkerk

Vreugde
Bij het gezin Uitbeijerse (Wiekslag 11, 2903 VA) is op 5 november een dochtertje geboren. Jolijn is het zusje
van Peter (groep 7b), Annemarie (groep 5), Joanne (groep 2b) en Jonathan.
Bij het gezin Van der Wal (Sauerdal 40, 2904 DE) is op 8 november een zoontje , Jaïr Marten, geboren. Jaïr is
het broertje van Lois (De Duikertjes) en Celine.
We willen deze gezinnen van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van hun gezin.
Inloopmoment overblijven
Graag willen we u attenderen op de mogelijkheid om suggesties, feedback of andere zaken over het
overblijven te delen met mevrouw Moerkerken, mevrouw Roozendaal of juf Speksnijder. U bent op maandag 3
december vanaf 15.15 uur tot uiterlijk 15.45 uur van harte welkom in het lokaal van groep 6a.
Personeel
Juf de Heer (Sprundelsebaan 2a, 4882 JB Klein Zundert) kan vanwege ernstige vermoeidheidsklachten haar
werk op school voorlopig niet doen. Juf, we hopen dat u snel op mag knappen en uw werk in groep 1 weer
kunt doen! In verband met het ziekteverlof van juf de Heer zijn we blij dat juf (Annelies) Verhoef haar tot de
kerstvakantie wil vervangen. We wensen de juf, die sinds dit jaar ook juf is bij de Duikertjes, een goede tijd toe
in groep 1.
Zendingsgeld
Joas Ottevanger heeft met een zelfgemaakte kijkdoos €14 euro voor de zending opgehaald. Wat fijn Joas!
Dankjewel!
Gevonden voorwerpen
Deze week worden de gevonden voorwerpen op de tafels in de hal uitgestald. U hebt deze week de
gelegenheid om de verzamelde voorwerpen te bekijken en de spullen van uw kind mee naar huis te nemen.
Na vrijdag worden alle verzamelde spullen in de kledingcontainer gedaan.

Sunrise Christian school
Om onze school persoonlijk te kunnen bedanken voor de collecteopbrengst van de jaaropening hebben we
halverwege oktober bezoek gehad van Mr. Samuel Markoff (Sunrise hoofdmeester), Mr. John Cormack
(bestuurslid) en Mrs. Janneke Fraser van de Sunrise Christian school in Schotland. In enkele groepen hebben
zij een presentatie over het onderwijs in Schotland gegeven. Nieuwe contacten werden gelegd en ideeën en
adviezen zijn uitgewisseld. Deze week kregen we nogmaals een bedankje van de school in Schotland die we
ook graag aan u overbrengen.
Kerstviering Elimkerk
Hierbij willen we iedereen hartelijk uitnodigen voor de kerstbijeenkomst met de kinderen op D.V.
woensdagavond 19 december. In verband met de aanstaande verhuizing rond de meivakantie is er besloten
dit jaar geen Paas- of Pinksterbijeenkomst te houden maar, evenals vorig jaar, een Kerstbijeenkomst te
organiseren. De bijeenkomst wordt gehouden in de Elimkerk en start om 19.00 uur. We verwachten dat de
avond rond 20.30 uur is afgelopen. We zien uit naar uw komst!
Toestemmingsformulier beeldmateriaal
Volgende week worden de toestemmingsformulieren uitgedeeld. We willen deze formulieren ingevuld uiterlijk
6 december terug ontvangen. Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.
We maken bijvoorbeeld opnames tijdens de lessen, excursies of andere activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan
op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Uiteraard gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met deze foto’s en
video’s om. Het beeldmateriaal gebruiken we voor verschillende doeleinden zoals de website, de nieuwsbrief,
de schoolgids en het groepsnieuws.
Omdat uw zoon/dochter jonger is dan 16 jaar, zijn wij verplicht u om toestemming te vragen voor het gebruik
van bovengenoemd beeldmateriaal. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in
onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Naast dat we uw toestemming vragen met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal, vragen we ook
toestemming om leerling gegevens te delen bij het maken van telefooncirkels. Op deze telefooncirkel worden
naam en telefoonnummer vermeld.
Tijdens de schoolperiode van uw kind, vragen we u eenmalig om uw toestemming. U kunt natuurlijk altijd
terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later moment alsnog toestemming geven.

Samen bouwen in Vertrouwen

Tijdelijke huisvesting
Donderdag 15 november is de Commissie Bouw en Financiën samen met een delegatie van de gemeente
Capelle aan den IJssel en ICS (het adviesbureau die de gemeente en ons begeleidt) op bezoek geweest bij
twee verschillende nieuwgebouwde scholen. Het waren twee heel verschillende scholen maar van beide
scholen hebben we een goede indruk kunnen krijgen. Op beide scholen kregen we het uitdrukkelijke advies
mee om te zorgen voor een breed gedragen, collectieve ambitie en visie op onderwijs/leren. Dit is een vereiste
voor het opstellen van het Plan van Eisen. ’s Middags is de commissie samen met ICS aan de slag gegaan
met het onderwerp Gebruiksspecificatie functioneel-technisch en facilitair’. ICS gaat weer aan de slag om
e.e.a. te verwerken.

Stuurgroep
Woensdag 14 november is de stuurgroep bijeen geweest. Er is uitgebreid gesproken over de inhoud van de
studie tweedaagse. Daarnaast is er gesproken over de sfeer, het proces, de inhoud en de rol van ICS. In vervolg
hierop gaan we in gesprek met ICS over het tijdpad en het Programma van Eisen. De stuurgroep heeft
ingestemd met het programma van de studiedag van 7 januari.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 3 december.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool
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