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AGENDA november & december
11-11 Media avond ouders en leerlingen groepen 8
19-11: Oudermorgen in alle groepen.
25-11: Ouderavond over de bouw van de nieuwe school en het fusieproces.
16-12: Vrije middag i.v.m. studiedag personeel. De school is om 12:00 uur uit.
23-12 t/m 06-01: Kerstvakantie
10-01: Inschrijfmoment nieuwe leerlingen
Wel en wee
De familie Voorthuijzen-Koelewijn is verblijd met de geboorte van een zoon en broertje Wouter. Wouter is het broertje
van Noa (8b), Julia (5), Joas (2), Maria en Willard. Van harte gefeliciteerd met dit geschenk! Wij wensen jullie de
zegen van de Heere toe bij het opvoeden en opgroeien van de kinderen.
Kinderboekenweek
Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan met het sparen van geiten voor Kenia! We zijn trots op hen, want we
hebben met elkaar wel 5500 euro opgehaald. Dit zijn wel 220 geiten, waarmee we de mensen in Kenia hebben
geholpen. Een geit is in Kenia erg belangrijk voor het levensonderhoud van de mensen. We willen ook u bedanken voor
de support aan de kinderen. Een leuke bijkomstigheid is dat we van 10% van de opbrengst boeken mogen bestellen
voor in onze klasbibliotheken. Een bedankje namens de actiecommissie voor onze inzet!
Schoonmaakavond
Wij willen alle ouders die zich afgelopen dinsdagavond hebben ingezet bij de schoolschoonmaak hartelijk bedanken.
Wat was de opkomst groot en wat was de schoonmaak nodig! We genieten weer van een schoon gebouw. In de tweede
helft van het schooljaar, op dinsdag 19 mei, zal schoonmaakavond 2 gehouden worden. Dan verwachten we alle ouders
waarvan de achternaam met een L t/m Z begint. T.z.t. volgt er meer informatie.
Informatieavond nieuwe school
Op maandag 25 november 2019 hebben we een informatieavond georganiseerd op de Rehobothschool voor alle
ouders. We willen alle ouders op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het proces Samen
bouwen in Vertrouwen en met betrekking tot de nieuwbouw van de school. De heer Alex de Bruin en Dick Both die de
fusie van de twee scholen begeleiden en de architect, de heer Sim Hanemaaijer, zullen op deze informatieavond u op
de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.
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Speelgedrag op het plein
Na de zomervakantie hebben we verschillende reacties van ouders gehad over het speelgedrag op het plein. Ook is er
in de afgelopen periode heel wat speelmateriaal kapot gegaan of kwijt geraakt.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het nieuwe materiaal dat aangeschaft is.
Daarom lopen kinderen nu al een paar weken kinderpleinwacht. Dit betekent dat er naast de leerkracht er ook 2
leerlingen pleinwacht (kinderpleinwacht) hebben. Ze zijn herkenbaar aan het oranje hesjes. Zij zorgen ervoor dat
het speelmaterialen buiten komen en houden samen met de leerkracht toezicht hoe er met het speelmateriaal wordt
omgegaan. Ook zorgt de kinderpleinwacht ervoor dat de materialen weer netjes in de school komen na de pauze. Zo
zorgen we ervoor dat de kinderen zich eigenaar voelen voor de materialen.
Deze proefversie draaien we nu al een paar weken op het plein voor de sporthal en het is de bedoeling dat we dit, op
termijn, gaan uitbreiden naar de andere pleinen. We zouden het waarderen als de overblijfouders er ook op toe willen
zien dat de regels nageleefd worden. Is dit niet het geval, dan graag melden bij de leerkracht.
Helaas zijn er ook consequenties verbonden aan het niet naleven van de regels. Dit zal variëren van een pauze binnen
blijven toe het vergoeden van het bewust kapot maken van het speelmateriaal. We hopen op uw medewerking, zodat
we er met elkaar voor zorgen dat de pauze voor elke leerling fijn is.
Blij met de buren!
De nieuwbouw van de tijdelijke locatie van ‘De Bouwsteen’ gaat in rap tempo. De samenwerking tussen onze scholen,
teamleden, leerlingen verloopt nog steeds heel positief. We delen de speelruimte en de toegangsroute naar de scholen
en ook dat verloopt fijn. De BSO van ‘De Bouwsteen’ heeft haar intrek in ons schoolgebouw genomen en momenteel
wordt het laatst overgebleven lege lokaal op de begane grond verbouwd tot diverse werkruimtes voor ‘De Bouwsteen’.
Ook bij deze ontwikkelingen kunnen we alleen maar waardering voor onze buren uitspreken. Wij zijn blij met hen! We
hopen dat u dezelfde ervaring heeft.
Oudermorgen – rectificatie en informatie
In de voorgaande nieuwsbrieven is gesproken over twee oudermorgens. Dit is onjuist. Er zal één oudermorgen zijn op
dinsdag 19 november. U bent dan welkom om een kijkje te nemen in de groep van uw kind(eren). De volgende
spelregels gelden:
-

Er zijn drie bezoekrondes: 9:30-10:00 uur, 10:30-11:00 uur en 11:00-11:30 uur. Wij vragen u vriendelijk deze
tijden in acht te nemen.

-

Per leerling is er 1 ouder/verzorger welkom. Bent u als ouder/verzorger verhinderd, dan is een ander familielid
welkom.

-

Er is per ronde plaats voor maximaal 9 bezoekers. Er is voor elke ouder gelegenheid om te komen, maar we
hanteren wel de regel 9 personen = vol. Mocht dit voor u problemen opleveren, wilt u dan als ouders/verzorgers
onderling wisselen?

-

Geen baby’s en peuters mee de klas in!

-

Inschrijflijsten hangen vanaf maandag 11 november naast de lokaaldeuren.

-

In de pauze (10:00-10.30 uur) bent u van harte welkom om een kopje koffie te drinken in de hal bij de
kleuterlokalen.

Wij zien uit naar een fijne morgen en wensen u plezier bij het kijkje nemen in de groep van uw kind!
Luizencontrole – wijziging
We gaan over op een nieuwe opzet voor de luizencontroles: Per groep willen we 3 moeders aanstellen die standaard
de luizencontrole in betreffende groep uitvoeren. Dit zal elke donderdagmorgen na een vakantie om 8:30 uur
plaatsvinden op de gebruikelijke manier. Deze groepsmoeders worden ook ingezet als er een extra luizenmelding
binnenkomt.
De redenen voor deze wijziging zijn:
1. Het is minder belastend voor de moeders (in de huidige situatie zijn ze soms langer dan 2 uur bezig!).
2. Elke groep heeft ‘vaste gezichten’.
3. Elke controle start om 8:30 en is na een kwartier afgerond.
4. De groepsmoeders kunnen zich bezig houden met één vaste groep leerlingen i.p.v. dat ze alle leerlingen van
de school moeten controleren.
Luizenbrigade – oproep 20 vrijwilligers!
Als we bovenstaande willen realiseren, zijn er meer ouders nodig. We willen per groep 3 ouders aanstellen als
‘luizenbrigade’. De bestaande vrijwilligers blijven zich inzetten, maar het team moet worden uitgebreid. Het is de
bedoeling dat alle vrijwilligers gekoppeld worden aan de groep van (één van) hun eigen kind(eren).
Lid zijn van de luizenbrigade houdt het volgende in:
-

Standaardcontroles zijn 5x per jaar (na zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars-, en meivakantie) op donderdag van
8:30-8:50 uur.

-

Mochten er onverhoopt tussendoor extra controle in uw groep nodig zijn, dan bent u bereid om deze uit te
voeren.

-

Er wordt niet van u verlangt dat u verdere actie onderneemt, als er hoofdluis wordt aangetroffen. U komt
uitsluitend controleren en eventueel signaleren.

-

Natuurlijk wordt u ingelicht over de werkwijze en ook even ingewerkt. De aanspreekpunten voor de
luizenbrigade zijn mw. Annelies van Roon en juf Hoogendijk.

Wilt u bijdragen aan een luisvrije school en u aanmelden als vrijwilliger bij de luizenbrigade?
Hieronder vindt u per groep het aantal benodigde ouders. Wij vragen u om u aan te melden voor de groep van (één
van) uw kind(eren). Wilt u uw aanmelding doen via c.hoogendijk@ebenhaezer-capelle.nl? Alvast bij voorbaat heel
hartelijk dank!
Groep en leerkracht op donderdag

Reeds ingedeelde ouder

Aantal benodigde ouders

1, juf De Blois

Elizabeth de Groot

2

1/2, juf Schilperoord

Anne-Sophie Spierings

1

Annelies van Roon
2, juf Kreuk

Arina Boer

2

3a, juf Bosse

Ellen Verduijn

2

3b, juf Boudesteijn

Marloes van Haarlem

2

4, juf Vuik

Naomi Klomp

1

Rianne Kersbergen
4/5, juf Doornekamp

Betty de Groot

2

5, juf De Raaf

Helène Bos

1

Herma Harlaar
6, juf De Graaf

-

3

6/7, juf Mieras

Dianne de Leeuw

2

7, juf Speksnijder

Ada Izelaar

2

8a, juf Boer

Marianne Slingerland

2

8b, juf Keereweer

-

3

Inschrijf- en informatieochtend
Vrijdag 10 januari wordt onze jaarlijkse inschrijf- en informatiemoment gehouden, van 11.00 uur - 12.00 uur. Alle
ouders van nieuwe gezinnen zijn welkom. Als uw kind op dit moment onze peuteropvang al bezoekt, maar u het
vorige inschrijfmoment gemist heeft, bent u uiteraard ook van harte welkom. Kent u gezinnen, behorend bij onze
achterban, waarvan het oudste kind nog niet op school zit? Wilt u hen dan (alvast) attenderen op
deze inschrijfochtend? Bij voorbaat hartelijk dank!
Het aanmelden voor de inschrijf- en informatieochtend kan door een mailtje te sturen naar juf Schouten,
g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl.
Bestaande gezinnen kunnen een inschrijfenvelop (voor zowel de basisschool als de peuteropvang) op school verkrijgen.
Het inschrijven voor de basisschool en voor de peuteropvang kan op dit moment alleen via een papieren
inschrijfformulier.

Wanneer schrijft u uw kind in?
·

Als u uw kind voor de peuteropvang en de basisschool in wilt schrijven, adviseren wij u dat te doen als uw zoon
of dochter tussen de 20 maanden en de 2 jaar is. Er is namelijk sprake van een wachtlijst, waardoor uw kind
niet direct kan starten.

·

Wilt u uw kind alleen inschrijven voor de basisschool? Die inschrijving ontvangen wij graag als uw kind bijna 3
jaar is.

Pleegzorg
De nood binnen pleegzorg is groot. Er is een schrijnend tekort aan pleegouders. De vraag naar pleeggezinnen is enorm.
Wij vragen uw aandacht voor de informatie van stichting Timon, die binnenkort ook een informatieavond organiseert,
bijlage 2 en 3
Bijlagen
1. Uitnodiging informatieavond 25 november
2. Informatie stichting Timon
3. Uitnodiging stichting Timon
4. Informatie samenvoeging Driestar en Wartburg
5. Uitnodiging judolessen
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 november.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

