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Agenda
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

Schooltijden nieuwe cursusjaar
Er is een kleine wijziging in de schooltijden van het nieuwe cursusjaar.
Maandag t/m vrijdag

08.45 – 12.15 uur
13.00 – 15.15 uur

Woensdag

08.45 – 12.15 uur (Groep 1-8)
08.45 – 12.00 uur (Peuteropvang)

- De lessen starten ’s morgens om 08.30 uur. De bel gaat om 08.25 uur. Kleuters mogen vanaf 08.20 uur worden
binnengebracht.
- De lessen starten ’s middags om 13.00 uur. De bel gaat om 12.55 uur. Kleuters mogen vanaf 12.55 uur worden
binnengebracht.
- Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij.
- De peuters mogen vanaf 8.30 uur worden binnengebracht. Tot 8.50 uur mag u aanwezig zijn. Tussen 12.00
uur en 12.10 uur kunt u uw peuter weer ophalen.
- Ouders die overblijven worden om 12.00 uur op school verwacht.
Wenmoment
Er worden deze week diverse wenmomenten georganiseerd voor de groepen waarvan de groepssamenstelling
zal wijzigen.
Maandag 15 juli: groepen 2 gaan wennen in de toekomstige groepssamenstelling van de groepen 3.
Dinsdag 16 juli: groepen 3 – 5/6 gaan wennen in hun toekomstige groepssamenstellingen.

Afscheid vertrekkende collega’s
We stellen u in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de vertrekkende collega’s. Dit kan op
donderdag 18 juli van 14.15 uur – 14.30 uur, in de personeelskamer.
Afscheid groep 8
Dinsdag 16 juli is de laatste schooldag voor groep 8. ’s Morgens mogen de groepen 8 snoep strooien/uitdelen
voor alle klassen. Alle leerlingen mogen dus een plastic zakje meenemen waar ze de snoepjes in kunnen
verzamelen. Het afscheid zal ’s avonds plaatsvinden in de Elimkerk. We bedanken de collega’s en de moeders
die het afscheid organiseren voor hun inzet. We nemen afscheid van 36 leerlingen. Er zullen 3 leerlingen naar
VMBO Kader gaan, zeven leerlingen naar VMBO GT, negen leerlingen naar de HAVO, zes leerlingen naar
HAVO/VWO, negen leerlingen naar VWO en twee leerlingen naar VWO+. We bedanken jullie voor al jullie inzet
en jullie gezelligheid. We wensen jullie een heel goede tijd op het VO!
Jeugd vakantiepaspoort 2019/2020
Met het Jeugd Vakantiepaspoort kan uw kind de hele zomervakantie gratis of met flinke korting naar ruim 140
bestemmingen in Rotterdam en de regio. Bijvoorbeeld kinderboerderijen, zwembaden, speeltuinen, musea en
attracties. Met name voor kinderen die niet of maar kort op reis gaan in de vakantie, biedt het paspoort allerlei
leuke doe-dingen in de buurt. Alle kinderen krijgen van hun juf of meester een paspoort uitgedeeld. Het
paspoort is te gebruiken van zaterdag 20 juli t/m 1 september 2019.
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) 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, is er crèche 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.
Samen bouwen in Vertrouwen

Nieuwbouw
De zomervakantie staat voor de deur. Onze architect is bezig met het voorontwerp van de nieuwbouw. Na de
zomervakantie wil hij het voorontwerp presenteren aan de projectgroep en aan de stuurgroep nieuwbouw. Als
e.e.a. concreet is, willen we dat ook met u delen.
Groep 0, 2020
Na de kerstvakantie zal er een instroomgroep starten, groep 0. Alle kinderen die vanaf december 4 jaar worden,
zijn welkom in deze groep. De leerlingen van groep 0 komen twee dagen naar school: op dinsdag en op
donderdag. We zijn blij dat we u kunnen meedelen wie er voor deze groep zal staan: juf M. Crielaard – Wiersma
zal de juf van groep 0 worden. Eind september zal juf Crielaard terugkomen van haar verlof. Tot de kerstvakantie
zal ze als onderwijsassistente aan de slag gaan, daarna staat ze voor groep 0.
De ouders van de leerlingen die in groep 0 komen ontvangen vóór de zomervakantie de leerlingenlijst.
Administratie peuteropvang
Na de zomervakantie neemt het VGS de administratie van Korelon over. Korelon verzorgde de administratie
voor de peuteropvang op onze scholen. Naar de ouders toe berichtte Korelon o.a. het volgende: “In de afgelopen
drie jaar hebben we, naast de gastouderopvang, ook de administratie gevoerd voor peuteropvanglocaties. In
vrij korte tijd is deze ‘poot’ gegroeid van 2 naar bijna 20 locaties. We hebben in de afgelopen maanden echter
moeten constateren dat deze snelle groei teveel druk legt op onze organisatie. Dit ging ten koste van de kwaliteit
van zowel het gastouderbureau als van de peuteropvang. Om die reden hebben we besloten de dienstverlening
aan de peuteropvang stop te zetten en ons weer volledig te richten op het gastouderbureau.”

Ouders met subsidie
In verband met de AVG mag Korelon uw inkomensgegevens niet verstrekken aan de nieuwe uitvoerder van de
administratie. Wanneer u recht heeft op subsidie, dient u ZO SPOEDIG MOGELIJK twee nieuwe
inkomensverklaringen op te vragen (bij voorkeur over 2018, wanneer dat nog niet lukt, over 2017), en deze te
mailen naar meester Paul, a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl.
Wanneer u recht heeft op subsidie, heeft één van beide partners GEEN inkomen. Het is belangrijk dat u ook
van deze partner een inkomensverklaring (met € 0-inkomen) inlevert, omdat aan te tonen dat u eenverdiener
bent.

Ouders met kinderopvangtoeslag
Korelon factureert in juli en augustus niet. Dat betekent dat u de kinderopvangtoeslag moet stopzetten over juli
en augustus en weer opnieuw aan kunt vragen vanaf 1 september 2019. Dit kunt u heel simpel doen via
MijnBelastingdienst op www.belastingdienst.nl. Een wijziging moet eigenlijk twee maanden van tevoren binnen
zijn om tijdig verwerkt te worden. Mocht u te laat zijn, wordt dit gecorrigeerd met de kinderopvangtoeslag voor
september. U kunt de kinderopvangtoeslag stopzetten per 30 juni en opnieuw laten ingaan per 1 september.
Vrije middagen
Naast het vakantierooster wat in de vorige nieuwsbrieven met u gedeeld is, zijn de leerlingen verspreid over het
jaar vier extra middagen vrij. Deze middagen zijn studiemiddagen voor het team.
Op de volgende dagen is de school om 12.15 uur uit:
-

Dinsdag 5 november 2019

-

Maandag 16 december 2019

-

Donderdag 12 maart 2020

-

Dinsdag 12 mei 2020

Einde van het schooljaar
Opnieuw ligt er een schooljaar achter ons. Een schooljaar lang hebben de leerlingen gewerkt, geluisterd,
geleerd… de kinderen zijn gegroeid en wat is het prachtig om dat te zien! Naast de methoden die iedere dag
open gaan, de thema’s die uitgewerkt worden met de kinderen, alle aandacht die er is voor de sociaalemotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen, mocht ook iedere dag Gods Woord opengaan. Wat een
groot wonder, dat we dat in alle vrijheid mogen doen! We hopen en bidden dat de Heere het Bijbelse onderwijs
wil zegenen! Vreugde en verdriet wisselden elkaar ook in het afgelopen jaar af. We mogen dankbaar zijn dat
alle leerlingen, ouders en al het personeel gespaard zijn. Er was wel verdriet, zowel in de gezinnen van de
leerlingen als van het personeel. Daarnaast waren er ook vreugdevolle momenten. Laten we bidden voor troost
bij verdriet en voor een dankbaar hart bij blijde dingen.
Een lange zomervakantie ligt nu voor ons! Het team van de Eben-Haëzerschool wenst u allemaal een goede
vakantie toe. We hopen en bidden dat we alle kinderen na de vakantie weer op school mogen zien.
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 2 september.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

