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AGENDA oktober & november
07-10: Klassenontbijt om 8:30 uur. Elke leerling neemt eigen ontbijt mee!
07-10 t/m 17-10: Christelijke kinderboekenweek 2019.
11-10: Voorleeswedstrijd voor de groepen 4 t/m 8.
16-10: Jubileum meester Roobol.
18-10: Vrije dag i.v.m. studiedag personeel.
18-10 t/m 25-10: Herfstvakantie.
05-11: Studiemiddag personeel. De school is om 12:00 uur uit.
05-11: Schoonmaakavond 1 voor de ouders / verzorgers met achternaam beginnend met A t/m K.
06-11: Dankdag. Er is deze dag geen school.
19-11 en 21-11: Oudermorgens in alle groepen.
25-11: Ouderavond over de bouw van de nieuwe school en het fusieproces.
Wel en wee
De familie Van Buuren is verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Noortje Rhodé. Noortje is het zusje van
Geert (8b), Joost (6), Geeske (5), Maartje (2), Mark (1) en Renske. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven. Wij
wensen jullie als gezin van harte zegen van de Heere toe bij het opgroeien en in het opvoeden van de kinderen.
Leerlingen
Groep 7 heeft afscheid genomen van Joske Hoogendoorn. Zij gaat inmiddels in haar woonplaats Nieuwerkerk aan
den IJssel naar de Rehobothschool. Wij wensen haar en haar gezin alle goeds toe.
Personeel
Met ingang van dinsdag 1 oktober is juf Bénard - de Groot werkzaam op onze school als onderwijsassistente. Juf,
heel hartelijk welkom op onze school. We hopen dat u snel gewend zult zijn en met plezier uw werk zult kunnen
uitvoeren. In de volgende nieuwsbrief zal de juf zichzelf voorstellen.
Juf Crielaard is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Ook u weer welkom, juf! De juf zal eerst als
onderwijsassistente aan de slag gaan. Na de kerstvakantie zal zij leiding gaan geven aan groep 0.
Fietsenstalling
Om diefstal en vandalisme te voorkomen gaat onze fietsenstalling na 8:30 uur en 13:00 uur op slot. In de
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middagpauze wordt deze opengezet. Regelmatig komt het voor dat leerlingen later zijn of tussendoor een afspraak
hebben en de fietsenstalling op slot aantreffen. U kunt de sleutel van de fietsenstalling ophalen bij meester Van
Reenen of in de personeelskamer, zodat de fiets van uw kind altijd in de afgesloten stalling geplaatst kan worden.
Voelt u zich vrij om dit te doen; fietsen die buiten de stalling neergezet worden, lopen helaas het risico te beschadigen
of gestolen te worden!
Hulp gevraagd!
Vindt u het leuk om eens in de 3 à 4 weken een ochtend met peuters te werken? Lijkt het u leuk om de peuters te
helpen bij hun activiteiten te doen en de pedagogisch medewerksters te ondersteunen in hun werkzaamheden met en
voor de kinderen? Dan zijn we op zoek naar u!
We zoeken vrijwilligsters die met regelmaat willen helpen bij onze peuteropvang De Duikertjes. Heeft u interesse of
wilt u meer weten hierover? Dan zien we uit naar uw mailtje! Mailen kan naar juf Schouten, g.schouten@ebenhaezercapelle.nl.
Misschien heeft u zelf geen interesse, maar kent u iemand die dit wellicht leuk vindt? Bijvoorbeeld een tante, oma of
buurvrouw? Geeft u bovenstaande informatie dan gerust door. Ook die aanmeldingen zijn van harte welkom.
Jubileum meester Roobol
Woensdag 16 oktober vieren we dat meester Roobol 40 jaar meester is. Heel bijzonder is dat de meester deze 40 jaar
volledig gewerkt heeft op alle drie de Capelse reformatorische scholen de Joh. Bogermanschool, de Rehobothschool
en de Eben-Haëzerschool. De meester wordt op 16 oktober op beide locaties in het zonnetje gezet. We vieren deze
dag met alle leerlingen. U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen. De schooltijden zijn ongewijzigd; 8:30-12:15
uur.
Kinderboekenweek 2019
Vanaf D.V. maandag 7 oktober t/m donderdag 17 oktober werken met heel de school over de christelijke
kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘Op reis gaan’. Overal in de school kunt u zien en merken dat we de
komende twee weken de nadruk op lezen leggen met als doel leesbevordering en leesplezier.
Maandag 7 oktober beginnen we de kinderboeken week op een feestelijke manier door middel van een
voorleesontbijt. Alle leerlingen worden om gewoon om 8:30 uur met hun zelf meegenomen ontbijt verwacht in de klas.
Tijdens het ontbijt komt er iemand in de klas voorlezen.
Er zullen de komende twee weken verschillende activiteiten in de klassen zijn die met lezen te maken hebben: We
houden een voorleeswedstrijd. Er wordt veel voorgelezen aan elkaar. De middenbouw zal worden voorgelezen door
de wethouder. Hiervan hoort u vast wel van uw kind.
We hebben ook een ander Bijbelrooster. De verhalen die verteld gaan worden sluiten aan bij het thema ‘Op reis’.
Ook doen we dit jaar mee aan de landelijke actie omdat het dit jaar voor de 25ste keer Christelijke kinderboeken week
is. We halen de komende twee weken geld op voor Kenia. Maandag krijgt uw kind hier informatie over mee. U kunt

ook vast kijken op https://christelijkeboeken.nl/chr-kinderboekenmaand/spaaractie. Voor de kleuters is meedoen aan
de actie niet verplicht. Het zendingsgeld is de komende twee weken ook bestemd voor Kenia.
Besteedt u de komende weken ook wat extra aandacht aan leesplezier en leesbevordering? Dit kan bijvoorbeeld door
uw kind wat vaker voor te lezen, vragen te stellen over het gelezen boek, een bezoek te brengen aan de bibliotheek,
enz. Beleef samen met uw kind plezier aan lezen!
Oudermorgens
Op dinsdag 19 en donderdag 21 november staan de jaarlijkse bezoekmorgens gepland. Dit jaar zijn alle ouders /
verzorgers hartelijk welkom. Reserveer deze data vast. In een volgende nieuwsbrief zult u meer informatie ontvangen.
Ouderportal Parnassys
Het is al enige jaren mogelijk om als ouder via het ouderportal van Parnassys de ontwikkeling van uw kind(eren) te
volgen. U kunt methodetoetsen en citotoetsen inzien. Als u geen inloggegevens (meer) hebt, dan kunt u deze bij
meester Roobol kunnen opvragen, d.roobol@ebenhaezer-capelle.nl
Schoolmelk
Het is mogelijk om in de ochtendpauze en in de lunchpauze schoolmelk (halfvolle melk) te drinken.
De melk wordt voorafgaand aan beide pauzes uitgedeeld, zodat het koel en vers blijft. Voor meer
informatie of om aan te melden, kunt u kijken op www.iedereenfitopschool.nl
Schoolplein
Op D.V 8,9 15 en 16 oktober worden de units geplaatst voor de tijdelijke huisvesting van de Bouwsteen. Ieder begrijpt
dat er op deze dagen veel verkeerbewegingen zijn van de vrachtwagens. Er is afgesproken dat er op de dagen van
het plaatsen van de units er verkeerregelaars zullen zijn. Ook is er toegezegd dat er geen vrachtwagens rijden bij de
begin en eindtijden van de scholen. Uiteraard zullen we als personeel en ouders op deze dagen ook extra alert
moeten zijn. Laten we proberen met elkaar voor zoveel mogelijk veiligheid te zorgen. Ons plein werd de afgelopen tijd
en wordt de komende maanden gedeeld met ouders van de Bouwsteen. Fijn dat dit tot nu toe gemoedelijk verloopt!
Schoonmaakavond
Op dinsdag 5 november zal de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar georganiseerd worden. De schoonmaak
duurt van 18:30 uur tot uiterlijk 21:00 uur. Van alle gezinnen waarvan de achternaam met een A t/m K begint, wordt er
één ouder / verzorger verwacht. Reserveer deze datum vast. In een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie.
Tegemoetkoming schoolkosten
Voor verschillende kosten voor school kunt u extra geld aanvragen bij Sociale Zaken IJsselgemeenten. Bijvoorbeeld
voor het schoolfonds, schoolreisjes, excursies en werkweken, enz. Voor kinderen op de basisschool kunt u per
schooljaar €50,- per kind krijgen. Voor kinderen op de middelbare school of MBO is dat €125,-. Dit kan tot en met het
kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt.

U kunt het geld krijgen met een inkomen als alleenstaande ouder tot €1.364,53 netto per maand (zonder
vakantiegeld). Voor gehuwden/samenwonenden is dat €1.538,27 netto per maand. Is uw inkomen wat hoger? Ook
dan kunt u het aanvragen. Sociale Zaken IJsselgemeenten berekent dan of u een deel van het geld krijgt.
Kijk voor meer informatie op www.ijsselgemeenten.nl/schoolkosten. U vindt een aanvraagformulier in bijlage 1.
Ook op school zijn er aanvraagformulieren beschikbaar. U kunt een exemplaar vragen aan meester Paul.
Bijlagen
1.

Aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming schoolkosten’

2.

Uitnodiging kinderkoor ‘Kleinnoot’

3.

Aankondiging kledingbeurs

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 oktober.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

