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Agenda
19 december

Kerstviering Elimkerk

20 december

Groep 1-4 middag vrijdag

21 december

Kerstvakantie – Groep 1-8 is om 12.15u uit

7 januari

Studiedag personeel (alle kinderen zijn deze dag vrij)

8 januari

De lessen beginnen weer

13-25 januari

Cito afname groep 3-7

17 januari

Informatieavond tijdelijke locatie en proces op weg naar een nieuwe school

22 januari

Schoonmaakavond (Onder voorbehoud i.v.m. oplevering tijdelijke huisvesting)

Blijdschap
Bij het gezin Dekker is op 7 december een dochter en zusje, Cornelia Adriana, geboren. Corline is het zusje
van Teuniëlle (groep 1b) en Jonathan. We willen dit gezin van harte feliciteren en wensen jullie de zegen van
de Heere toe in de opvoeding van jullie gezin.
Nieuwe leerlingen
In de beide groepen 1 zijn in de afgelopen maanden nieuwe leerlingen ingestroomd. In groep 1a zijn Julian
Koolmees en Loïs van der Wal gekomen. In groep 1b zijn Noa Stoffer, Mattan Huijzer en Loïs Kok gestart.
Welkom allemaal! Wij wensen jullie een fijne tijd op onze school toe.
Personeel
Juf van der Velden is weer terug van haar zwangerschapsverlof en is begonnen in groep 8a. We zijn blij dat u
er weer bent, juf! We hopen dat u snel uw plekje in groep 8 gevonden hebt. Voor juf Meijer betekent dit dat
haar werk in groep 8 er op zit. Juf Meijer zal zich dit schooljaar bezig gaan houden met talentbeleid. Naast
haar werk in de plusklas zal ze ook regelmatig invallen in verschillende groepen.
Kerstviering
Wij nodigen alle ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen en andere belangstellenden van harte uit voor de
Kerstviering met alle leerlingen van onze school. Nogmaals de informatie hierover op een rijtje:


Woensdagavond 19 december, 19.00u, Elimkerk (Merellaan 346).



Alle groepen zitten bij elkaar voor in de kerk, bij hun eigen juf of meester. Na afloop van de viering
vragen wij u om uw zoon of dochter uit de groepen 1 t/m 3 zelf bij de juf op te halen. Andere leerlingen
mogen zonder begeleiding de kerkzaal verlaten.



Bij de uitgang zal er een collecte gehouden worden voor de stichting Timotheos. Meer informatie is te
vinden in het programmaboekje.



Jonge broertjes en zusjes van schoolgaande kinderen zijn welkom als zij gewend zijn om mee te gaan
naar de kerk.

Samen bouwen in Vertrouwen

Stuurgroep
Maandag 7 januari 2019 is de school gesloten en zijn de kinderen vrij i.v.m. de derde studiedag voor de teams
van de beide scholen.

Tijdelijke locatie
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft besloten de
tijdelijke huisvesting van de Eben-Haëzerschool te plaatsen op de locatie Lijstersingel. De locatie biedt de
beste mogelijkheden voor een verkeers- en kindveilige inpassing. Bovendien biedt het bestemmingsplan al
mogelijkheden voor de plaatsing van een tijdelijk schoolgebouw. De plannen voor de tijdelijke huisvesting
worden de komende weken verder uitgewerkt in samenwerking met gemeente, de Eben-Haëzerschool en de
naastgelegen school De Bouwsteen.
Donderdag 17 januari is er een informatieavond voor alle ouders in de Eben-Haëzerschool over de tijdelijke
huisvesting van de Eben-Haëzerschool en over de stand van zaken van het traject ‘Samen bouwen in
Vertrouwen’. Zodra invulling verder bekend is volgt een officiële uitnodiging.
Rodehond
Omdat er bij een leerling Rodehond is vastgesteld willen u vragen alert te zijn op signalen die kunnen duiden
op Rodehond. Zeker voor moeders die in verwachting zijn is het raadzaam om onderstaande link te
bezoeken. Mocht u of de huisarts Rodehond bij u kind constateren dan vinden wij het fijn als dit op school
gemeld wordt. https://www.rivm.nl/rodehond
Bouwverkeer Reigerlaan / Alkenlaan
Vanaf januari zal er veel bouwverkeer zijn op de kruising van de Reigerlaan en de Alkenlaan. We willen
daarom dringend vragen om de kinderen niet via deze weg naar school en naar huis te laten fietsen. Het is
ook voor autoverkeer verboden om vanaf de Reigerlaan de Alkenlaan in te rijden. De kinderen die op de fiets
komen kunnen gebruik maken van het bruggetje bij het IJsselcollege. Wilt u dit regelmatig bij uw kind(eren)
onder de aandacht brengen en zelf ook deze veiligheidsmaatregel in acht nemen?

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 14 januari.
We wensen u allemaal gezegende Kerstdagen en een heel fijne vakantie met uw kind(eren). We hopen de
kinderen dinsdag 8 januari weer te ontmoeten!
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool

Bijlage 1: Nieuwsberichten CJG
Bijlage 2: Oliebollenactie Mbuma

