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AGENDA september & oktober
05-09: Luizencontrole
17-09: Prinsjesdag, groepen 8 naar Den Haag
24-09: Contactmiddag en – avond
16-10: Jubileum meester Roobol
18-10: Vrije dag i.v.m. studiedag personeel
18-10 t/m 25-10: Herfstvakantie
Welkom terug
Wat fijn dat we vorige week maandag met zoveel kinderen, ouders, collega’s en bestuursleden bij elkaar waren om met
elkaar het schooljaar te beginnen en de Heere te vragen om Zijn zegen. We hopen dat we met elkaar een goed en
gezegend schooljaar mogen hebben. We hebben het mooie bedrag van € 1.450,- over kunnen maken naar de Stichting
Sunrise Christian School Glasgow, Scotland.
Wel en wee
Familie Van den Brink mocht op 12 augustus een dochter en zusje uit Gods hand ontvangen: Sifra Jedidja. Sifra is het
zusje van Maria, Jan (4) en Lydia.
Familie Visser werd op 23 augustus eveneens verblijd met de geboorte van een dochter en zusje: Lydia Elisabeth. Lydia
is het zusje van Pieter, Marianne, Thomas (7), Simon (5), Hanna (1/2) en Nathan.
We feliciteren beide families van harte met deze gezinsuitbreiding en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding en
bij het opgroeien van de kinderen.
Personeel
We zijn het jaar gestart met een forse versterking van het team: Juf Van Vliet zal elke maandag en dinsdag op school
aanwezig zijn voor onderwijsassistentie. Op de andere dagen werkt zij op de Rehobothschool. Juf Boudesteyn is gestart
met het werken in groep 3b. Elke woensdag, donderdag en vrijdag is zij daar te vinden. Juf De Graaf is gestart als
leerkracht van groep 6, waar zij fulltime leiding aan geeft. Juf Keereweer is gestart als leerkracht van groep 8b. Elke
dinsdag en donderdag staat zij voor deze groep. Wij wensen deze collega’s heel veel succes met hun nieuwe baan en
hopen dat zij zich snel op onze school thuis voelen. In de volgende nieuwsbrief hopen zij zich voor te stellen.
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Meester Kok zal dit schooljaar drie dagen per week op onze school te vinden zijn. Naast het lesgeven in groep 8b op
woensdag, zal hij twee dagen aanwezig zijn om MT-werk te verrichten en het directiewerk te ondersteunen. Naast deze
werkzaamheden heeft de meester één dag studieverlof en werkt hij één dag op de Rehobothschool.
Meester Roobol was deze week 40 jaar werkzaam in het onderwijs! Op 4 september 1979 begon de meester zijn
loopbaan op de Johannes Bogermanschool in Capelle-West. In 2013 werkte hij één schooljaar op de Rehobothschool,
in 2014 kwam hij op de Eben-Haëzerschool werken. Inmiddels is hij, naast leerkracht van groep 6 op de Rehobothschool
ook bovenschools ICT-er en verwerkt hij de administratie van de Eben-Haëzerschool.
Wij feliciteren de meester met zijn 40-jarig jubileum! De Heere gaf hem al die jaren de kracht en gezondheid om de
leerlingen te onderwijzen en zich in te zetten voor de Capelse VVOGG. We wensen u, samen met uw vrouw en
(klein)kinderen Gods onmisbare zegen toe voor het toekomende. Op 16 oktober hopen we met alle leerlingen aandacht
te besteden aan dit jubileum. T.z.t. ontvangt u hier meer informatie over.
Leerlingen
Afgelopen maandag zijn diverse leerlingen voor het eerst op onze school gekomen:
Guusje Schrijnwerkers, Lauren Vlot en Jefta Vlot heten we welkom in respectievelijk de groepen 4, 5 en 2.
In de groepen 1 en 1/2 zijn de volgende leerlingen deze week voor het eerst naar school gegaan: Anna Boonzaaijer,
Mark van Buuren, Julian van Dijk, Eleonora Gharbharan, Joshua de Groot, Marith van Hengel, Olivier Luchtenburg,
Juliëtte Pols, Mila Smit, Julia Terlouw, Martijn Visser. We heten ze van harte welkom en hopen dat zij zich snel op hun
gemak voelen. Allemaal een fijne tijd op onze school toegewenst!
Schoolgids
Als het goed is heeft uw oudste kind deze week de schoolgids mee naar huis gekregen. Per gezin wordt er één
exemplaar verstrekt. U vindt er alle relevante informatie over ons onderwijs en over dit schooljaar in. We danken dhr.
M. Kramer hartelijk voor de foto’s die hij gemaakt heeft en die de schoolgids sieren. Heeft u onverhoopt geen schoolgids
ontvangen? Loop dan even langs bij de directiekamer op de begane grond, dan kunt u er alsnog één mee krijgen.
Luizencontrole
Gisteren zijn alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. In enkele groepen werden neten aangetroffen. Ouders van
betreffende leerlingen zijn hierover geïnformeerd. Fijn dat zoveel hoofden luisvrij waren! Alle vrijwilligers die bij de
controle hielpen, hartelijk dank weer voor jullie tijd en inzet!
Contactmiddag en -avond
Ook dit jaar kunt u weer in gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Deze 10-minutengesprekken, de zogenaamde
luistergesprekken, staan gepland op dinsdagmiddag en -avond 24 september. De school is deze dag gewoon om 15:15
uur uit. De gesprekken beginnen om 15:30 uur
We verwachten alle ouders! De zorg voor uw kind kan alleen optimaal zijn als er een goede samenwerking is tussen u
als ouders enerzijds en wij, als leerkrachten en onderwijsassistenten, anderzijds.

Een aanmeldformulier invullen is dit jaar dus niet nodig. Wel mag u via de mail aangeven als u ’s middags (15:30 –
17:00 uur) of ’s avonds (18:30 – 21:00 uur) echt niet kunt. U kunt dit uiterlijk donderdag 12 september, 18:00 uur, laten
weten via info@ebenhaezer-capelle.nl. Zodra het rooster gemaakt is, ontvangt u dit via de mail.
Tijdens het gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Het hoofddoel van het gesprek is dat u
informatie over uw kind doorgeeft: u als ouder(s) kent uw kind het beste, weet wat uw kind spannend of makkelijk vindt,
weet hoe uw kind contact maakt, enz. De leerkracht is hier erg benieuwd naar en kan met deze informatie beter op de
behoeften van uw kind inspelen. Wij hopen, met uw hulp, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leer- en
samenwerkingsproces dat op onze school plaatsvindt.
Het vragenblad dat als kapstok voor dit gesprek dient, zal volgende week aan uw kind(eren) worden meegegeven.
Neemt u deze vragen door, beantwoord ze, en neem de ingevulde lijst mee naar het gesprek.

Leesouders 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 één keer per week een dagdeel (deel van de
morgen/middag) met kinderen te lezen. Voor vragen of aanmelding kunt u mailen naar: m.paul@ebenhaezercapelle.nl

Nieuwe opzet plusklas
Dit schooljaar wijzigen we de manier waarop we tot vorig schooljaar met de plusklas gewerkt hebben.
Reden tot verandering:
1. Voor meerdere kinderen zou een periode in de plusklas leerzaam zijn, zeker als er gefocust gaat worden op
iets dat deze leerling (nog) niet beheerst. Denk aan: samenwerken, plannen, leren leren, structuur aanbrengen
etc. en in de opzet zoals we die gewend waren was het een heel jaar 'vol is vol'.
2. De plusklas moet vooral geschikt zijn voor de leerlingen die echt in de klas niet meer verder kunnen of echt
behoefte hebben aan een ‘peer-groep’.
3. Het aantal van 16 leerlingen is te weinig t.o.v. het grote aantal leerlingen dat op school zit.
4. In de groepen 3-5 is soms een tekort aan materiaal, tijd en gelegenheid om deze kinderen meer uitdaging te
bieden. Terwijl juist daar ook enorme kansen liggen voor een stukje extra uitdaging en contact met
ontwikkelingsgelijken.
5. De plusklas werd tot voor kort gezien als een exclusief iets voor de allerslimsten. Het was bijna een wedstrijd
om er in te komen. We moeten af van het idee van een PLUSklas. Het moet duidelijk worden dat dit een
PLOETERklas is waar je werkt aan je eigen (leer)doelen in plaats van dat je daar mag bewijzen dat je slim bent
en altijd zal blijven.

Het doel van de nieuwe opzet van de plusklas is om kinderen uitdaging te bieden op (hoog) niveau maar ook dat er
gewerkt wordt met individuele ontwikkelingsdoelen. De plusklas is voor leerlingen die kenmerken hebben van
(hoog)begaafdheid of (hoog)intelligentie, maar deelnemen aan de plusklas is geen vaststaand iets (meer) en voorkomt
zo teleurstellingen.
Planning:
1 week (week 1): geen plusklas
10 weken (week 2-11): leerlingen uit groep 7-8
1 week (week 12): geen plusklas
10 weken (week 13-22): leerlingen uit groep 4-6
1 week (week 23): geen plusklas
10 weken (week 24-33): leerlingen uit groep 6-8
1 week (week 34): geen plusklas
5 weken (week 35-39): leerlingen uit groep 3-5
1 week (week 40): geen plusklas
De IB-er bespreekt nog steeds met de groepsleerkracht welke leerling(en) er in aanmerking komt/komen voor plaatsing
in de plusklas. Ze kijken dan naar de toets resultaten, de werkhouding en of deze leerling behoefte heeft aan meer
uitdaging/verdieping en zich hier ook in vast kan bijten en of dit kind in staat is om op een creatieve manier over zaken
na te denken. We zullen u op tijd benaderen als we vinden dat uw kind in aanmerking komt voor een periode van 5 of
10 weken in de plusklas. We hopen in de plusklas te gaan werken met individuele ontwikkelingsdoelen. U wordt daarvan
op de hoogte gehouden. Na deze tien weken vindt er een evaluatie plaats met de leerling en de
groepsleerkracht.

Ouders worden van deze evaluatie op de hoogte gesteld door middel van een mail.

Mocht u vragen of opmerkingen over het bovenstaande hebben, kunt u zich richten tot juf Meijer.

Training personeel
De gemeente Rotterdam biedt leidinggevenden van scholen, kerkelijke gemeenten e.d. een training aan over seksueel
misbruik van kinderen en over de signalering ervan. Alle teamleden volgen de training deze maand. Dit wordt gegeven
in samenwerking met Praktijk den Uijl. In de schoolgids vindt u meer informatie over dit onderwerp.
Typevaardigheid leerlingen groep 5 t/m 8
Onze school acht het ontwikkelen van toetsenbordvaardigheid bij de leerlingen van belang.
Wij hebben met opleidingsinstituut ECO afspraken gemaakt voor het doen van een aanbod voor het verzorgen van een
typetraining voor onze leerlingen. De training is bedoeld voor de leerlingen van onze groepen 5, 6, 7 en 8 van dit
schooljaar. Dat betekent dat we verder geen ander reclamemateriaal van typecursussen zullen uitdelen.

De training is online. De kinderen doen de training thuis en worden intensief begeleid door de docenten van ECO. Zowel
de kinderen (wekelijks), de ouders (tweewekelijks) als de school (zeswekelijks) worden gerapporteerd over de
voortgang van de training.
Wij zijn enthousiast over dit aanbod en hopen dat veel kinderen worden aangemeld voor deze training. A.s. maandag
worden de inschrijfformulieren in de groepen 5 t/m 8 uitgedeeld. Het ingevulde inschrijfformulier kan tot en met vrijdag
13 september worden ingeleverd bij de juf of meester van uw dochter/zoon. Wij sturen de aanmeldformulieren door.
Voor meer informatie over de training verwijs ik u naar de genoemde flyer. Voor alle duidelijkheid: u bent niet verplicht
om hier aan mee te doen.
BSN-activiteiten

Natuurwandeling
Zaterdag 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december 2019 zijn er een natuurwandelingen georganiseerd
door de reformatorische scholen voor de kinderen van groep 6 tot en met 8. De kinderen die mee willen, mogen zich
aanmelden bij onze biologiejuf, juffrouw Berger, via rianneberger@gmail.com of 06-13767580. Juf Berger weet veel
over de natuur en kan kinderen enthousiast maken. Kinderen leren opnieuw kijken, ontdekken en genieten van het
moois en wonderlijke dat in de natuur aanwezig is. De wandeling start vanuit de Oudheidskamer, ’s-Gravenweg 8 te
Nieuwerkerk aan den IJssel. De wandeling duurt van 09:30 – 14:00 uur. We verzamelen bij de Oudheidskamer, van
daaruit gaan we op zoek naar vogels, insecten en andere dieren. Ook bloemen, bomen en hun vruchten komen aan
bod. Natuurlijk rusten we op onze tocht af en toe even uit en is er tijd om te eten en te drinken. Wandel je mee? Deze
activiteit is gratis.
Bijlagen
1.

Aanbod CJG Capelle aan den IJssel

2.

Aanbod Helpende Handen

3.

Informatiefolder Mbuma verkoping

4.

Tweedehands kinderkleding gezocht Mbuma

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 september.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

