Nieuwsbrief 19

1 juli 2019

2018-2019
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Agenda
1 – 3 juli

Schoolkamp groep 8

12 juli

Rapport 2

16 juli

Laatste schooldag en afscheid groep 8

18 juli

Pannenkoeken eten, alle leerlingen eten op school.
Geen overblijfouders nodig. Alle leerlingen zijn om 14.15 uur vrij.

18 juli

Gelegenheid tot afscheid nemen van vertrekkende collega’s, 14.15 uur – 14.30 uur.

19 juli

Laatste schooldag cursusjaar 2018-2019.
.

2 september

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
Jaaropening + eerste schooldag van 2019-2020

Vreugde
Bij familie Huijzer – Geneugelijk (Rubenssingel 127, 2902 GW) is op 21 juni een zoontje en broertje geboren, Jachin.
Jachin is het broertje van Levi (groep 2b), Mattan (groep 1b) en David. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie
alle goeds toe voor jullie gezin en Gods Zegen in de opvoeding.
Leerlingen
Afgelopen vrijdag hebben we helaas afscheid genomen van Laurence Verhoef (groep 5/6). In verband met zijn
verhuizing zal hij vanaf vandaag naar de Willem de Zwijgerschool in Hendrik-Ido-Ambacht gaan. Laurence en
familie Verhoef, we wensen jullie al het goede toe in jullie nieuwe woonplaats en Gods Zegen!
Personeel
Met het einde van dit schooljaar nemen we ook afscheid van juf Bikker. Zij zet haar werk voort op de basisschool
in Waddinxveen. Juf, hartelijk dank voor uw bereidheid om ons tijdelijk te helpen met uw inzet!
Dit betekent dat we in totaal van vijf collega’s afscheid nemen. Van sommigen is hun vertrek al eerder benoemd,
voor alle helderheid zetten we het nog eens op een rij:


Juf Bikker



Juf Hoogerwerf



Juf Mol



Meester Molenaar



Juf Timmerarends

Juf Dekker heeft dit jaar weer veel vervangingswerk gedaan. Juf Koelewijn-Boer heeft gymlessen verzorgd. Wij
willen hen hiervoor hartelijk bedanken!

We willen alle vertrekkende collega’s hartelijk danken voor hun werk dat zij in de achterliggende jaren gedaan
hebben en wensen iedereen heel veel succes en werkplezier toe in hun nieuwe betrekking.
We stellen u in de gelegenheid om persoonlijk van deze collega’s afscheid te nemen. Dit kan op donderdag 18
juli van 14.15 uur – 14.30 uur, in de personeelskamer.
Zoals u weet hebben we de ontstane vacatures kunnen opvullen. Het bovenbouwteam wordt versterkt door
drie nieuwe collega’s.


Meester R. Kok zal meer dagen per week op onze school komen werken en gaan lesgeven in groep 8.



Juf A. Keereweer – Pronk komt twee dagen per week ons bovenbouwteam versterken als leerkracht van
groep 8.



Juf T. de Graaf wordt fulltime leerkracht in groep 6.

In de middenbouw komt er één nieuwe collega bij:


Juf Boudesteyn werkt nu bij ‘De Duikertjes’ en doet vervangingswerk op de Rehobothschool. Met
ingang van het nieuwe schooljaar komt zij drie dagen per week lesgeven in groep 3b.

We heten de nieuwe collega’s hartelijk welkom en hopen dat zij zich hier snel op hun gemak zullen voelen.
Personeelsverdeling
Graag willen wij de personeelsverdeling met u delen.
Groep

Leerkracht

Leerkracht

Duikertjes, groep A

Juf Margriet (Murre)

Juf Mariëlle (Hoogendoorn)

Duikertjes, groep B

Juf Annelies (Verhoef)

Juf Ineke (Maljaars)

Instroomgroep

Nader te bepalen

-

1

Juf De Heer (ma, di)

Juf De Blois (do, vrij)

1/2

Juf Schilperoord (ma, di, do, vrij)

Juf Vermeulen – Slobbe (woe)

2

Juf Vos (ma, di)

Juf Kreuk (do, vrij)

Woe: afwisselend juf Vos en juf Kreuk
3a

Juf Bosse

Juf Van den Berg (vrij)

3b

Juf Vermeulen – Van Vliet (ma, di)

Juf Boudesteyn (woe, do, vrij)

4

Juf Vuik (ma, di, woe, do)

Juf Hoogendijk (vrij)

4/5

Juf Doornekamp – Schouten (ma, do)

Juf Vermeulen – van Erkel (di, woe, vrij)

5

Juf De Raaf

6

Juf De Graaf

6/7

Juf Mieras

7

Juf Speksnijder (ma, di, woe, do)

8a

Juf Boer

8b

Juf Keereweer (di, do)

Juf Meijer (vrij)
Juf Van der Velden (ma, vrij)

Woe: meester Kok
Vakleerkracht gym

Juf Doornekamp – Hamoen, juf De Groot

Onderwijsassistentie

Juf Crielaard, juf Van Hoven, juf Rietveld, juf Snoei, juf Van der Zwan

Conciërge

Meester Van Reenen

Administratie en

Meester Roobol

ICT-coördinatie
Vast personeel voor

Juf De Groot

vervangingswerk
Administratie

Juf Pronk

bestuur

Enkele opmerkingen bij de formatie:


Juf De Heer knapt langzaam maar zeker op. Een deel van haar werkzaamheden heeft zij inmiddels weer
opgepakt. Tot het moment dat zij volledig hersteld is, zal juf Verhoef haar blijven ondersteunen.



Juf Doornekamp – Hamoen werkt tot de herfstvakantie, daarna gaat zij met zwangerschapsverlof. Tot haar
verlof geeft ze gym aan diverse groepen en werkt ze als onderwijsondersteuner.



Meester Roobol gaat lesgeven op de Rehobothschool. Daarnaast is hij bij ons aanwezig als ICT-coördinator
en voor administratie.



Juf Meijer zal naast haar werk in groep 7, ook op dinsdag werken. Ze geeft dan een dagdeel les aan de
plusgroep van de Eben-Haëzerschool en een dagdeel aan de plusgroep van de Rehobothschool.

Peuteropvang De Duikertjes
Na een jaar bij De Duikertjes te hebben gewerkt, heeft Juf Agnes Boudesteyn aangegeven graag weer aan de
slag te willen in het basisonderwijs. Volgend jaar hoopt zij drie dagen in de week les te geven aan groep 3b.
We zijn blij dat de ontstane vacature snel vervuld kon worden, omdat juf Ineke Maljaars heeft aangegeven bij De
Duikertjes te willen werken. Juf Ineke is al jaren juf van ’t Kapoentje, de peuteropvang behorend bij de
Rehobothschool. Welkom, juf Ineke! We hopen dat u het fijn zal vinden bij De Duikertjes. Een goede tijd
toegewenst!

Groep 8b
Gezien het feit dat er op dit moment een grote krapte is in het aanbod van leerkrachten die fulltime of minstens
drie dagen kunnen werken, is het dit jaar niet mogelijk om ons beleid van maximaal twee leerkrachten voor een
groep te handhaven. Groep 8B krijgt 3 leerkrachten. Wij begrijpen dat dit zowel voor u als ouders, de kinderen
en ons als leerkrachten niet de meest ideale oplossing is. Tegelijkertijd zijn we van mening dat, met de huidige
mogelijkheden, dit wel de beste keuze is. Hieronder volgen een drietal toelichtingen. Bij vragen of
onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de school (r.kok@ebenhaezer-capelle.nl).

1.

Groep 8b krijgt juf Keereweer, juf Van der Velden en meester Kok. Dit zijn 3 leerkrachten met alle
drie ruime ervaring in groep 8 (respectievelijk 15, 5 en 7 jaar)

2.

Groep 8 krijgt na volgend jaar in het voortgezet onderwijs ieder uur een andere leerkracht. Groep 8 is
daarom het meest geschikt voor meer dan 2 leerkrachten.

3.

Meester Kok geeft alleen les op de woensdagochtend, waardoor de kinderen het grootste gedeelte van
de week twee verschillende leerkrachten voor de klas hebben staan.

4.

De drie leerkrachten willen dusdanig constructief optrekken, dat er voor de kinderen een eenduidige
lijn gehanteerd kan worden. Denk hierbij aan afspraken rondom hun werk, regels in de klas,
nauwkeurige overdracht etc.

Interne Begeleiding
In verband met het aangekondigde vertrek van meester Molenaar, zou er een vacature ontstaan binnen de
Interne Begeleiding. De huidige IB-ers, juf Alblas – Pronk en juf Paul – De Vin (respectievelijk verantwoordelijk
voor de onderbouw en de middenbouw), hopen deze vacature samen op te vullen. Zij krijgen dus uitbreiding
van hun IB-tijd. Vandaar dat zowel juf Alblas als juf Paul volgend cursusjaar niet meer voor groep zullen staan.
Hoe de groepsverdeling onder de IB-ers wordt, hoort u op een later tijdstip.

Managementteam
Juf Speksnijder heeft aangegeven te stoppen met haar werk als middenbouwcoördinator.
Volgend jaar zal de MT-structuur er als volgt uit zien:
Meester J. Van Dijk

Directeur Onderwijs en Personeel

Meester A.J. Paul

Directeur Financiën en Huisvesting

Meester Kok

Coördinator Bovenbouw

Juf Hoogendijk – van Erkel

Coördinator Middenbouw

Juf Schouten – de Pater

Coördinator Onderbouw + peuteropvang De Duikertjes

Bedankt!
We willen zowel juf Speksnijder als meester Molenaar hartelijk danken voor alles wat zij in de achterliggende jaren
gedaan hebben in hun taak als respectievelijk middenbouwcoördinator en IB-er bovenbouw. Aandacht, tijd en
energie voor alle zaken die jullie aandacht vroegen: niets was jullie te veel. Nogmaals veel dank!
Terugkoppeling oudertevredenheidspeiling
Enige tijd geleden heeft u als ouders een tevredenheidspeiling over het onderwijs dat op school gegeven
wordt, ingevuld. 40% van de ouders heeft gereageerd, deze respons is voldoende te noemen. Hartelijk dank
hiervoor! De uitgezette peiling is een standaard peiling met een landelijke normering, waardoor het onderwijs
op de verschillende scholen onderling vergeleken kunnen worden.

Over het algemeen gesproken bent u tevreden over de school. U heeft de school ook punten van aanpak /
verbetering aangereikt; hartelijk dank hiervoor. De uitslag van deze vragenlijst vindt u in bijlage 1 bij deze
nieuwsbrief. We stellen momenteel een nieuw schoolplan op voor de komende vier jaar en nemen de relevante
punten hierin mee! Wij hopen u te informeren zodra het nieuwe schoolplan definitief is opgesteld en
goedgekeurd is.
Meerdere ouders gaven aan de vragen te summier te vinden en zouden het op prijs stellen als zij ook of
uitgebreider hun mening zouden kunnen geven over identiteit, het overblijven en andere onderwerpen. Deze
opmerkingen nemen we mee en we hopen hier in een volgend schooljaar op terug te komen.
Samen bouwen in Vertrouwen

Klankbordgroep
Zes verschillende ouders van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool zijn vrijdagmorgen 28 juni met de
heer de Bruin, leiderschap- en organisatieadviseur die het traject Samen bouwen in Vertrouwen begeleidt, in
gesprek gegaan. Daarna zijn zes kinderen van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool in gesprek gegaan
met de heer de Bruin. Van de heer de Bruin vernamen we dat deze sessie erg zinvol was. We willen alle kinderen
en ouders die deelnamen en alle ouders die zich op hadden gegeven hartelijk bedanken!
Schoolreizen en schoolkamp
We mogen terugkijken op twee zeer geslaagde schoolreizen. We zijn blij en dankbaar dat we na fijne dagen weer
allemaal veilig op school terug mochten komen.
Vanmorgen zijn de leerlingen van groep 8 vertrokken op schoolkamp. We hopen dat zij fijne dagen mogen
hebben en weer veilig terug mogen komen.
Parkeren
Opnieuw herhalen we de oproep om te parkeren op de P-plaats van het gemeentehuis. Na de verhuizing hield
vrijwel iedereen zich aan deze afspraak; inmiddels verwatert het. Diverse situaties hebben al irritaties bij de
ouders van de Bouwsteen opgeroepen. Vanaf het begin staat de afspraak dat wij i.v.m. ruimtegebrek GEEN
gebruik maken van de P-plaatsen voor het schoolgebouw. Laten we ons hier aan houden, rekening houden
met onze buren en alle mogelijke oorzaak van wrijving voorkomen.
Het is een kleine moeite om iets eerder van huis te vertrekken en op de P-plaats bij het gemeentehuis te
parkeren. Laten we hierin ons christen-zijn laten zien, de ander uitnemender achten dan onszelf en de onderste
weg gaan.
Starttijd van de middag
Sommige kinderen die in de middag thuis eten, zijn rond 12.30 uur weer op het schoolplein of in de klas. Dit
zorgt voor een drukte in de school en op het plein. Wij willen u vragen om uw kind niet voor 12.50 uur op
school aan te laten komen.
Laatste schooldagen

Donderdag 18 juli zullen we met elkaar (nogmaals) pannenkoeken eten op school! Er staan bij iedere klas pakken
pannenkoekenmix klaar die maandag 15 juli aan de kinderen worden meegegeven. Het zou heel fijn zijn als u
voor ons wilt bakken. Wilt u de (dunne) pannenkoeken, met suiker en opgerold, om 12.00 uur in de klas brengen?
Graag op een wegwerpschaal en anders op een bord waarop uw naam staat. We eten die dag dus allemaal op
school en zijn om 14.15 uur uit. Er zijn die dag geen overblijfouders nodig.
Vrijdag 19 juli zijn alle kinderen om 12.00 uur uit en hopen we te gaan genieten van onze zomervakantie.

Jaaropening
Maandag 2 september 2019 hebben we de jaaropening. De jaaropening begint om 09.00 uur en duurt tot 10.15
uur. De klassen zitten niet bij elkaar tijdens de jaaropening, dus u mag samen met uw kind(eren) een plekje
zoeken. Dus alle kinderen worden samen met hun ouder(s) om verwacht in de Elimkerk aan Merellaan 346 te
Capelle aan den IJssel. De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer B.H.W. Oudshoorn, zal de opening
verzorgen. Ds. A. Verschuure hoopt een meditatief woord te spreken. Meester Van Dijk zal de bijbelvertelling
verzorgen.
Omdat we alle ouders en alle schoolgaande kinderen in de gelegenheid willen stellen de jaaropening bij te
wonen, willen we een crèche organiseren voor de allerkleinsten.
We weten niet hoeveel ouders hier gebruik van zullen maken. We zoeken daarom zeker vijf a zes dames
(minimale leeftijd 15 jaar) die onder leiding van juf Maljaars-Hak en juf de Raaf-Zuiddam deze crèche willen
gaan bemensen. Wanneer jij of u daarvoor in de gelegenheid bent, kunt u zich opgeven via
info@rehobothschool-capelle.nl. De leerlingen worden direct na de jaaropening verwacht op school. Tijdens de
jaaropening zal er een collecte worden gehouden voor het reformatorisch onderwijs in Schotland. Stichting
Sunrise Christian school Glasgow Schotland heeft tot doel het ondersteunen van Christelijk (reformatorisch
onderwijs) in Schotland.

Overblijven nieuwe cursusjaar
Als het goed is, heeft uw oudste kind vandaag een overblijfformulier meegekregen. Omdat de overblijfcommissie
zo spoedig mogelijk wil beginnen met het maken van het rooster, voor het cursusjaar 2019-2020, vragen we u
om het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan uw kind mee te geven. Het formulier mag ingeleverd worden
bij de leerkracht van uw oudste kind. Donderdag 4 juli is de uiterste inleverdatum. Daarbij is het belangrijk om
het volgende te weten:
* Van elke ouder verwachten we een ingevuld formulier. Ook als uw kind(eren) thuis eten.
* Alles wat na 4 juli binnen komt, kan niet worden meegenomen in het overzicht. De overblijfcommissie zal dan
de oude gegevens gebruiken.
Alvast heel hartelijk dank, ook namens de overblijfcommissie!
Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie

vrijdag 18 oktober – vrijdag 25 oktober 2019

Dankdag

woensdag 6 november 2019

Kerstvakantie

maandag 23 december – maandag 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari – vrijdag 28 februari 2020

Biddag

woensdag 11 maart 2020

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 10 april – dinsdag 14 april 2020

Meivakantie

maandag 27 april – vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart

donderdag 21 – vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren

maandag 1 juni – woensdag 3 juni

Hierin zijn ook de vier studiedagen opgenomen: vrijdag 18 oktober 2019, maandag 6 januari 2020, dinsda g 14
april 2020 en woensdag 3 juni 2020.
Vangnet zwemmen
Het vangnet zwemmen is een regeling om leerlingen op de basisscholen van Capelle aan den IJssel vanaf 9 jaar
zonder zwemdiploma A alsnog in de gelegenheid te stellen dit diploma te behalen. Net zoals vorig jaar wordt
aan de ouders een eigen bijdrage van € 50,- gevraagd. Als uw zoon of dochter in dit schooljaar 9 jaar of ouder
is en nog geen zwemdiploma A heeft, vindt u in de bijlage een inschrijfformulier. Heeft u interesse in deelname
aan het vangnet zwemmen, levert u deze brief ingevuld in bij de receptie van zwembad De Blinkert. U krijgt van
hen bericht wanneer uw zoon of dochter mag starten met de zwemles. Mocht u nog vragen hebben over het
vangnet zwemmen, dan kunt u contact opnemen met Jack van Eden via telefoon 010-4502433.

Hulpouders gezocht!
Omdat een aantal leesouders na vele jaren hulp geboden te hebben gaat stoppen, zijn we voor het nieuwe
schooljaar op zoek naar nieuwe hulpouders of oma’s/opa’s.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om:
-

1 keer per week een dagdeel (deel van de morgen/middag) met kinderen te lezen.

-

1x per week een morgen of dag allerhande werkzaamheden te verrichten in de middenbouw.

(De werkzaamheden bestaan uit, kopiëren, lamineren, tafels overhoren, lezen met kinderen, iets extra’s oefenen
met een groepje kinderen.)
Voor vragen of om aan te melden kunt u mailen naar: m.paul@ebenhaezer-capelle.nl
Bericht van de MR
Beste ouders,
Hier weer een bericht vanuit de MR. Donderdag 6 juni hebben wij onze laatste vergadering gehad van dit
cursusjaar. Er stond best wel wat op de agenda deze avond. Het grootse gedeelte ging deze keer over het
samengaan van de twee scholen, de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw. Het samenvoegen van de twee
scholen gaat tot nu toe naar verwachting. Hoewel er nog een lange weg te gaan is en er nog vele studiedagen

volgen is er over het algemeen een goed gevoel bij het personeel over de gang van zaken. We hoorden dat er
ook inmiddels hier en daar wat ouders zijn gevraagd over bepaalde standpunten. Zo is de weg naar een nieuwe
school ingeslagen en mag het tot nu voorspoedig gaan.
De cito score werd deze keer ook besproken. Wat hebben ze goed hun best gedaan dit jaar. Ondanks dat het
niet het grootste doel mag zijn, is de score boven het landelijke gemiddelde gekomen. Wij wensen jullie succes
straks op jullie nieuwe school. Verder kwam de vakantieplanning en de schoolgids aan bod. Ook kwam de
ontstane vacature binnen de oudergeleding aan bod. Na tweemaal een oproep in de nieuwsbrief is er geen
reactie gekomen. Als MR vinden we dit erg jammer. We hebben er met elkaar over gesproken en over na gedacht.
Gelukkig hebben we mevr. C(Carla) van Hengel bereid gevonden. Zei stelt zich in onderstaand stukje aan u voor.
Als MR vinden we het fijn dat we weer compleet zijn. We willen dhr. D(Dirk) van Driel, heel hartelijk dank zeggen
voor de tijd die hij heeft gegeven aan de MR. Vanaf het begin heeft hij hiervan lid mogen zijn, eerst op de
Bogermanschool en de laatste jaren bij ons.

Voorstellen mevr. C. (Carla) van Hengel
Op verzoek van de medezeggenschapsraad treed ik vanaf heden toe
toe tot deze raad om u als ouders mede te vertegenwoordigen. Een
korte introductie, zodat u me aan kunt spreken met vragen en/of
opmerkingen: ik ben Carla van Hengel en mag samen met mijn man,
Jaco, vier kinderen opvoeden: Levi (groep 3), Roan (groep 1b), Tamar
(groep 1a) en Sharon. Daarnaast ben ik één dag in de week werkzaam
bij Driestar Educatief waar ik onder andere colleges geef aan de
lerarenopleiding Nederlands. Ik zie ernaar uit om in de rol van MR-lid
bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en het onderwijs op onze
school.

Sponsortocht
Familie Van Bochove (Albanië) vraagt onze aandacht voor een sponsortocht die Henri Bax wil maken ten bate
van … Hij schrijft hier zelf over: “Half juli hoop ik klaar te zijn met mijn werk in Albanië en wil ik in ruim vier

weken terugfietsen naar Nederland! Het zal een pittige tocht worden, maar uiteraard doe ik dit niet voor niets.
Mijn doel is namelijk om met deze tocht geld op te halen voor het kinder- en jeugdwerk in Albanië. Op de
onderstaande link is verdere informatie te vinden en kunt u op een eenvoudige manier geld sponsoren. U kunt
zelf de hoogte van dit bedrag bepalen. Ik streef in eerste instantie naar het mooie bedrag van € 5000 euro. Van
harte aanbevolen!” Zie voor meer informatie bijlage 3.
Bijlagen
1. Terugkoppeling oudertevredenheidspeiling
2. Vangnetzwemmen gemeente Capelle aan den IJssel

3. Informatie sponsortocht
4. Sportieve activiteiten in de zomervakantie
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van dit cursusjaar verschijnt op maandag 15 juli.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

