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AGENDA januari & februari
20-01 en 21-01: V.O. gesprekken groep 8 leerlingen.
20-01 t/m 31-01: M-CITO afname groepen 3 t/m 7.
14-02: Uitreiking rapport 1.
20-02 i.p.v 18-02: Contactmiddag en –avond n.a.v. rapport 1.
21-02: Start voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij!
24-02 t/m 28-02: Voorjaarsvakantie.
De beste wensen
Op maandag 6 januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst waarin bestuur en teamleden elkaar Gods zegen voor het
nieuwe jaar toewensten. Inmiddels hebben we ook diverse ouders en leerlingen een gezegend nieuwjaar gewenst. Dit
hebben we natuurlijk niet naar alle betrokkenen van de school kunnen doen. Via deze nieuwsbrief wenst het team van
onze school alle leerlingen, ouders en verzorgers, gezinnen en families van harte de zegen, nabijheid en leiding van de
Heere toe voor 2020.
Familienieuws
Diverse families werden tijdens de afgelopen weken opgeschrikt door een (onverwacht) overlijden van een dierbare. We
denken aan de familie Oudshoorn, waar een vader en opa stierf. We denken aan de families Klomp, De Groot en
Waaijenborg en Van den Berg die hun broer en oom Van Krimpen moesten verliezen.
De familie Van Westerhuis moest hun oma en moeder begraven.
Wij condoleren deze gezinnen met dit verlies en wensen hen veel kracht en troost van de Heere toe in deze verdrietige
periode.
Nieuwe leerlingen
Vanaf 7 januari zijn er meerdere nieuwe leerlingen op onze school gekomen. We heten Victoria Brito (groep 6/7) en Sarah
Crielaard (groep 1) hartelijk welkom op onze school.
Verder is groep 0 officieel van start gegaan. Elke dinsdag en donderdag komen onze jongste kleuters in deze
instroomgroep, waar juf Crielaard op deze dagen lesgeeft. We heten ze van harte welkom: Josephine Asare, Ditha van
den Berg, Joël Borsje, Lotte van Dijk, Estelle de Groot, Ralph Ottervanger, David Seip en Mateo Verweij.
We hopen dat jullie snel op onze school gewend zijn en wensen jullie een fijne tijd toe!
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BSO ‘De Duif’
‘Onze’ BSO locatie ‘De Duif’, onderdeel van CKO ‘De Ark’ is verhuisd van de Rehobothschool naar onze school. Deze
naschoolse opvang wordt elke maandag, dinsdag en donderdag verzorgd door juf Van der Zwan en juf Paul. Heeft u
ook interesse? Kijk dan op de website https://ckodeark.info/
Samen bouwen in Vertrouwen – Studiedag 6 januari
Maandag 6 januari hebben we weer verder gewerkt aan de concretisering van de nieuwe school. Diverse aspecten zijn
aan bod geweest. U kunt hierbij denken aan methodekeuze, onderlinge samenwerking, concept nieuwbouw.
De fase van het definitieve ontwerp van de school zal naar verwachting eind januari worden afgesloten. Als het definitieve
ontwerp van de nieuwe school gereed is, gaat men aan de slag met het technisch ontwerp. De nieuwbouw komt zo
steeds dichterbij. De aanbesteding van de sloop van het oude CSV gebouw vindt binnenkort ook plaats
Vanuit het team zijn er inmiddels verschillende ontwikkelgroepen samengesteld die zich bezig houden met
de lesmethoden, pleininrichting, meubilair/inrichting, talentbeleid, kleuteronderwijs, Engels en ICT.
Hoofdluis
Bij de controle van 9 januari was vrijwel elk kind luisvrij. Heel fijn. Alle ouders hartelijk dank voor hun vrijwillige inzet en
alle alerte ouders hartelijk dank voor het snelle melden en ingrijpen bij hoofdluis. We hopen er voorlopig weer vanaf te
zijn.
CITO-afname
De groepen 3 t/m 7 zullen komende weken de CITO-toetsen maken. De volgende vakgebieden zullen getoetst: Rekenen
& Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling. De leestoetsen zijn al in de afgelopen weken afgenomen. In de kleutergroepen
nemen we geen CITO-toetsen af. De vorderingen van deze leerlingen worden op een andere manier gemeten. De
uitslagen van de CITO-toetsen en kleuterobservaties worden toegevoegd aan rapport 1.
Vertrouwenspersoon en veiligheidscoördinator
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief willen wij ons voorstellen als vertrouwenspersoon en veiligheidscoördinator op de Ebenhaëzerschool.
In de afgelopen periode zijn wij bij alle klassen langs geweest om de kinderen uit te leggen wat de rol van de
vertrouwenspersoon is. Wellicht heeft uw kind hier thuis iets over verteld. Het kan zijn dat kinderen met (grote) zorgen
rondlopen over uiteenlopende zaken. Het is belangrijk dat kinderen hierover spreken, thuis of op school. Mocht dat niet
(voldoende) helpen, dan kunnen de kinderen met hun zorgen terecht bij de vertrouwenspersoon.
Sinds kort hangt er bij de kleuteringang een rode brievenbus. Hierin kunnen de kinderen een briefje doen om in
contact te komen met ons als vertrouwenspersonen.
Als veiligheidscoördinator denken we mee als er sprake is van pestgedrag en zijn we verantwoordelijk voor het antipestbeleid. Wanneer u als ouder zich zorgen maakt over pesten (van of door uw eigen kind of andere kinderen), meld
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u dit dan altijd bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal indien nodig ons inschakelen.
Mocht u zelf vragen hebben over iets dat betrekking heeft op de veiligheid van uw kind, schroom niet om contact met
ons op te nemen.
Hartelijke groet,
Juf Alblas (j.alblas@ebenhaezer-capelle.nl)
Juf de Raaf (d.deraaf@ebenhaezer-capelle.nl)

Van de MR
Bij deze weer een bijdrage vanuit de MR. Wij zijn afgelopen 10 december weer bij elkaar geweest.
Na het openen en het vaststellen van de agenda hebben we eerst de stukken besproken waar dhr. Paul aanwezig
moest zijn. Dit waren o.a.: Begroting van 2019/2020, leerling prognose en toekomst Capelse scholen. Na het stellen van
een aantal vragen en het beantwoorden daarvan hebben wij we de begroting doorgenomen. We hebben gezien dat
de school er op dit gebied prima voorstaat. De prognose over de leerlingen heeft invloed op de begroting. Door het
minderen van leerlingen zijn ook de inkomsten minder. We zien een lichte daling in de komende jaren. We hoeven ons
echter geen zorgen te maken, want na de daling zien we het stabiliseren.
Over de toekomst van de school is opnieuw het e.e.a. uitgelegd. Er komt heel wat bij kijken. Zeker nu alles steeds meer
vorm gaat krijgen, moet er nagedacht worden over verschillende zaken. De kleurstelling, inrichting, schoolplein en dat
soort zaken. Er wordt hierin veel in commissie verband nagedacht en uitgedacht en er zullen er nog wel wat volgen.
Deze commissies bestaan op dit moment nog veelal uit leerkrachten. Op momenten dat er ook van een andere kant
naar gekeken kan worden, zullen er wellicht ook eens enkele ouders gevraagd kunnen worden om hierin mee te
denken. We kregen een goed beeld hoe het er nu voor staat. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen, maar er is tot nu
toe vertrouwen dat we op de afgesproken tijd de nieuwe school kunnen gaan betrekken.
Ook werd hierin mee genomen het samen voegen van de beide teams. Dit proces "Samen Bouwen in Vertrouwen" mag
goed verlopen. Er wordt heel positief op gereageerd door alle betrokkenen. Dit is goed om te horen en zal het proces
alleen maar versoepelen.
Als MR wensen wij u allen alle goeds toe voor het jaar 2020.
Allen een hartelijke groet vanuit de MR
Bijlagen
1.

Nieuwsbericht van het CJG

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 januari.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Nieuwsberichten voor in schoolnieuwsbrieven
Januari 2020
Samen opruimen: 6 tips
Begin het nieuwe jaar goed en houd samen met je kinderen een grote opruiming in huis. Hoe moedig
je je kind aan om te helpen met opruimen? 6 tips: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/samenopruimen-6-tips/

Buiten spelen in de winter: 6 leuke spelletjes!
Weer of geen weer, buiten spelen kan altijd. Zeker met deze leuke spelletjes van Jantje Beton:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/buiten-spelen-in-de-winter-leuke-spelletjes/

Tips bij faalangst
Heeft je kind last van faalangst? In deze video van Stichting Opvoeden geeft Fiona je een paar tips:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/video-tips-bij-faalangst/

Op tijd op school na de vakantie
Het kan best een uitdaging zijn om je kind op tijd op school te krijgen, zeker na een vakantie. Deze
tips kunnen helpen: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/10-tips-om-je-kind-na-de-vakantie-weer-optijd-op-school-te-krijgen/

Duimen afleren
Sommige kinderen hebben de gewoonte om op hun duim of vingers te zuigen. De meeste kinderen
houden op met duimen als ze een jaar of 4 zijn, maar soms duurt het wat langer. Tips om het duimen
af te leren: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/duimen-afleren-tips/

