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Agenda
18 april

Laatste schooldag Duikerlaan – 14.00 uur is de school uit

19 april

Goede Vrijdag – Alle leerlingen zijn vrij

20 april

Verhuisdag 2 – We hebben nog verhuizers nodig!

22 april t/m 6 mei

Meivakantie (Let op: Ook maandag 6 mei vrij i.v.m. verhuizing!)

7 mei

Eerste schooldag nieuwe locatie
Inloopmoment 08.30 uur t/m 08.45 uur – De lessen starten deze dag wel om 08.45 uur

9 mei

Luizencontrole

12 juni

Studiedag personeel – Alle leerlingen zijn vrij – Peuters welkom

20 juni

Schoolreis kleutergroepen

26 juni

Schoolreis groep 3 t/m 7

Vreugde
Bij familie de Groot-Koolmees is een dochtertje en zusje geboren. Louise is het zusje van Arthur, William, Cristian
(groep 7b), Danielle (groep 4a) en Ruben (groep 1a). We willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van
jullie

dochtertje

en

wensen

jullie

de

zegen

van

God

toe

in

de

opvoeding!

Mevrouw van der Vlist is geopereerd aan een rughernia. We hopen dat de operatie het gewenste resultaat zal
hebben en dat ze haar werk in het gezin weer op kan pakken. Sterkte toegewenst!
Afscheid
We nemen helaas afscheid van familie Roozendaal en familie Kieviet. Iris, (groep 4a), Tirsa (groep 1a), Femke
(groep 4a) en Julia (groep 2b) hopen na de vakantie te starten op Basisschool ‘De Triangel’. We wensen jullie een
fijne tijd toe in jullie nieuwe klas en op jullie nieuwe school en wensen jullie de zegen van God voor de toekomst.
Inloopmoment locatie Lijstersingel
Maandag hebben alle groepen een bezoek gebracht aan de nieuwe locatie. Maandagmiddag 6 mei bent u vanaf
14.00u tot 15.00u van harte welkom om een kijkje te nemen in de nieuwe locatie. Bent u maandag niet in de
gelegenheid dan heeft u dinsdagmorgen 7 mei van 08.30-08.45 uur nogmaals de gelegenheid om een kijkje te
nemen in de school aan de Lijstersingel. Om 08.45 uur zullen alle klassen de dag beginnen.
Overblijven
We zijn blij dat een heel aantal kinderen na de meivakantie thuis gaat eten. Het overblijfrooster heeft de
overblijfcommissie gelukkig ook rond gekregen. Na de meivakantie veranderen de volgende dingen wat betreft

overblijven:
- De pauzetijd wordt verlengd tot een uur.
- Het aantal kinderen dat overblijft is per klas (soms fors) verminderd.
- De leerkrachten beginnen en eindigen met de kinderen voor het eten. Ook lezen zij een stukje uit de Bijbel.
Dit wordt dus niet meer van de overblijfouders verwacht.
- De groepen spelen een half uur buiten en eten een half uur binnen. Van de leerkrachten hoort u wat de
volgorde is van eten en spelen van de groep waar u overblijft.
Vanwege de inventarisatie en de tijdsdruk wordt het overblijfrooster deze keer wat later verstuurd. We hopen
op uw begrip hiervoor en bedanken Huibert en Olga Moerkerken voor het vele werk wat zij hierin hebben
gestoken.
Nieuwe schooltijden
Omdat de middagpauze door de vele thuiseters met een kwartier verlengd wordt zijn de nieuwe schooltijden per
7 mei als volgt: 08.30!-12.00 uur en 13.00-15.15 uur.
Donderdagmiddag 18 april
We kunnen terugzien op een heel fijne laatste dag in het gebouw aan de Duikerlaan. We bedanken de ouders,
opa’s of oma’s die pannenkoeken hebben gebakken heel hartelijk! Na het pannenkoeken eten hebben de
kinderen buiten gespeeld onder het genot van een ijsje. Meester Paul vertelde in de hal over de Goede Herder.
Onder leiding van juf Doornekamp hebben we met elkaar nog Paasliederen gezongen. Het was fijn om zo met
alle kinderen in de hal bij elkaar te zijn. Met een sleutelhanger als herinnering zijn de kinderen naar huis
gegaan.
Informatie nieuwe schoolgebouw
- Voor schooltijd mogen de kinderen alleen spelen op het plein voor de school en op het plein voor sporthal de
Lijster. In de pauzes worden ook andere pleinruimten benut.
- De kleuters kunnen ’s middags opgehaald worden op het plein vóór de school.
Er zijn in het gebouw in totaal drie toegangsdeuren.

-

De groepen 3 , 4a, 4b en 5 kunnen van de achterdeur gebruik maken (de achterdeur is bij de vijver).
Deze groepen kunnen dan via de achterste trap naar hun lokalen.

-

De kleutergroepen kunnen via de zijkant van het gebouw naar binnen gaan. Hier is namelijk een
mogelijkheid om met kinderwagens de school binnen te gaan. Dit is ook de officiële hoofdingang.

-

De ingang voor op het plein van groep 1 t/m 5 kan dan door de groepen 5/6, 6, 7a, 7b 8a en 8b
worden gebruikt. Let op: deze groepen gebruiken de brede trap.

Net als nu zullen ook in de tijdelijke locatie de kinderen in rijen binnen worden gehaald.

Parkeren
In verband met de drukte rondom de Lijstersingel moet u uw auto bij het halen en brengen parkeren bij het
gemeentehuis. Wij verwachten ook echt dat dit gebeurt vanwege de grote verkeersdrukte.
Alle kinderen die op de fiets komen moeten hun fiets parkeren in de fietsenstalling voor sporthal De Lijster.

Luizencontrole
Op 9 mei zal er in alle groepen luizencontrole zijn.
Samen bouwen in Vertrouwen

Studiebijeenkomst maandag 8 april
Maandag 8 april zijn we als teams bijeen geweest. ’s Morgens hebben we gewerkt aan het
schoolondersteuningsplan. ’s Middags hebben we verder gewerkt aan het nieuwe schoolplan. Met elkaar
hebben we de collectieve ambitie, ons mission statement, vastgesteld. Daarnaast hebben we in groepen de
streefbeelden nader gespecificeerd. We gaan nu aan de slag om het schoolplan te schrijven.

Nieuwbouw
Donderdag 11 april jl. heeft de gemeente Capelle aan den IJssel een overeenkomst gesloten met RoosRos
architecten uit Oud-Beijerland. RoosRos architecten hoopt onze nieuwe school te ontwerpen. We zien uit naar
en vertrouwen op een fijne en duurzame samenwerking.

Simon Hanemaaijer (RoosRos architecten) en Michel Tobé (Afdelingshoofd Facilitaire Diensten gemeente Capelle aan den IJssel

Verhuizing naar tijdelijke locatie
We zijn blij dat zoveel ouders zowel van de Eben-Haëzerschool als ook van de Rehobothschool bereid zijn om
op zaterdag 20 april mee te helpen met verhuizen of op zaterdag 13 april meegeholpen hebben bij de eerste
verhuisbeweging. Het is een enorme logistieke organisatie. Afgelopen zaterdag liep de organisatie van de
verhuizing en de verhuizing gesmeerd.

In de vakantie zal het plein voor de tijdelijke locatie betegeld worden. Ook zal er een hek om het plein geplaatst
worden.

Stuurgroep
Als stuurgroep Samen bouwen in Vertrouwen zijn we woensdagavond jl. bijeen geweest. We hebben met elkaar
teruggeblikt op de studiedag en vooruitgekeken naar de komende studiedag van woensdag 12 juni.
Er zal na de meivakantie een klankbordmoment worden gepland. Alex de Bruin en Dick Both, die het project
leiden, willen dan met zes ouders en met zes kinderen van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool om
tafel. Zij zullen dit gesprek opnemen en op de studiedag laten zien. Op de komende Algemene
Ledenvergadering dinsdag 18 juni 2019 zal ons architectenbureau RoosRos aanwezig zijn.
Als er ouders zijn met vragen, zorgen, enz. schroom niet één van de stuurgroepleden aan te spreken: de heer
Koppe (Eben-Haëzerschool) mevrouw Terlouw-Terlouw of mevrouw Kole-de Pater (Rehobothschool).
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 13 mei.
Een heel goede vakantie gewenst!
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

Bijlage 1: Bestellijst vleesactie De Schutse

