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Agenda
13-25 januari

Cito afname groep 3-7

17 januari

Informatieavond tijdelijke locatie en proces op weg naar een nieuwe school

8 februari

Rapport 1

11 februari

Inschrijfochtend peuters en kleuters

19 februari

Oudermiddag en – avond

25 februari - 1 maart

Voorjaarsvakantie

Blijdschap
Bij het gezin Beekman is op 19 december een dochter, Jacomina Grietje, geboren. Margriet is het zusje van
Lisanne (groep 5) en Machiel.
Bij het gezin de Groot is op 20 december een dochter, Anna Geertruida, geboren. Esmée is het zusje van Liza
(groep 4a) en Ardin (groep 1b).
Bij het gezin Luchtenburg is op 27 december een zoon, Alexander Lucas Christiaan, geboren. Alexander is
het broertje van Rutger (groep 5/6), Sifra (groep 2a) en Olivier.
We willen deze families van harte feliciteren met de geboorte van hun kindje en wensen hen de zegen van
God toe in de opvoeding!

Nieuwe leerlingen
In de beide groepen 1 zijn na de kerstvakantie nieuwe leerlingen ingestroomd. In groep 1a is Floortje
Spierings er bij gekomen. In groep 1b zijn Renske van den Berg en Thijs van Heijningen gestart. Welkom
allemaal in groep 1! Wij wensen jullie een fijne tijd op onze school toe.
Terugblik kerstviering
Voor de kerstvakantie hebben we een mooie kerstavond gehad. Alle klassen hebben een mooie inbreng
gehad. Meester Molenaar wees ons in zijn vertelling op een ‘Stille nacht” en op een ‘Heilige nacht”. We
werden allemaal opgeroepen ons, met de herders, te haasten naar de kribbe in Bethlehem. Meester
Molenaar, bedankt voor uw vertelling! Alle kinderen en ouders die hulp hebben geboden nogmaals bedankt
voor jullie inzet!

Schoonmaakavond
De schoonmaakavond van 22 februari gaat niet door in verband met de oplevering van de tijdelijke huisvesting.
De groep ouders die deze keer aan de beurt zouden zijn worden over enkele weken gevraagd om de tijdelijke
locatie schoon te maken.
Personeel
Juf Hoogendijk is na de kerstvakantie weer terug van haar zwangerschapsverlof. Juf Hoogendijk zal haar MT
werk weer oppakken. Juf, fijn dat u er weer bent. Veel werkplezier!
CITO afname
Van maandag 14 januari tot vrijdag 25 januari worden er in de groepen 3-7 CITO toetsen afgenomen.
Voor veel kinderen intensieve en spannende weken. Het is altijd fijn als de kinderen lekker uitgerust zijn maar
deze weken is het vooral noodzakelijk. Zou u er rekening mee willen houden?
Luizencontrole
De school is gelukkig luisvrij! We willen het ouderteam weer bedanken voor hun inzet!
Inschrijfochtend

Kent u gezinnen, behorend bij onze achterban, waarvan het oudste kind nog niet op school zit? Wilt u hen dan
attenderen op onderstaande informatie?
Tot vorig jaar hadden we jaarlijks een inschrijfavond. Dit jaar willen we graag een inschrijfochtend houden, zodat
nieuwe ouders ook de sfeer op school kunnen proeven als onze leerlingen aan het werk zijn. We hopen ouders
op die manier een beter beeld van onze school te geven. Op maandag 11 februari zal onze inschrijfochtend
gehouden worden, van 11.00 uur tot 12.00 uur. Alle ouders van nieuwe gezinnen zijn hartelijk welkom. U kunt
uw kind gewoon meenemen! Als uw kind op dit moment onze peuteropvang al bezoekt, maar u de vorige
inschrijfavond gemist heeft, bent u uiteraard ook van harte welkom. Als u aanwezig wilt zijn, mag u dat
doorgeven aan juf Schouten, g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! Bestaande
gezinnen kunnen inschrijfformulieren op school verkrijgen.

Wanneer schrijft u uw kind in?


Als u uw kind voor de peuteropvang en de basisschool in wilt schrijven, adviseren wij u dat te doen als
uw zoon of dochter tussen de 20 maanden en de 2 jaar is. Er is namelijk sprake van een wachtlijst,
waardoor uw kind niet direct kan starten.



Wilt u uw kind alleen inschrijven voor de basisschool? Die inschrijving ontvangen wij graag als uw kind
bijna 3 jaar is.

Samen bouwen in Vertrouwen

Informatieavond
Alle ouders worden van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op donderdag 17 januari 2019 in de
Eben-Haëzerschool aan de Duikerlaan 402 in Capelle aan den IJssel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Het eerste gedeelte van de informatiebijeenkomst is m.n. bedoeld om de ouders van de Eben-Haëzerschool
te informeren over de tijdelijke huisvesting en de verhuizing. Vanaf 20.30 uur krijgen de ouders van de EbenHaëzerschool en de Rehobothschool toelichting over het traject ‘Samen bouwen in Vertrouwen’. Alle ouders
hebben via ParnasSys een uitnodiging voor deze avond ontvangen.

Stuurgroep
Maandag 7 januari hebben we onze derde studiedag ‘Samen bouwen in Vertrouwen” gehad. We zien terug op
een intensieve en tegelijk een mooie studiedag. Ds. Schuurman opende de studiedag. We hebben ons
vervolgens bezonnen op ons onderwijsconcept waarin onze vijf kernwaarden tot uitdrukking
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nieuwe school zijn meegenomen. Alles is in werking gezet. Vandaag is er door het college goedkeuring gegeven
over het bouwbudget voor de nieuwbouw. Dit is belangrijke stap. We kunnen doorgaan. Eind vorig jaar heeft de
gemeenteraad het gevraagde budget al goedgekeurd en nu heeft het college er groen licht voor gegeven.

Tijdelijke huisvesting
De ontwikkelingen van de tijdelijke huisvesting verlopen voorspoedig. De verwachting is dat de oplevering 18
maart zal plaatsvinden.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 28 januari.
Vriendelijke groeten,
team Eben-Haëzerschool
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