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AGENDA februari & maart
20-02: 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.
11-03: Biddag. De school is gesloten.
12-03: Studiemiddag personeel. Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij.
24-03: Schoolcommissie vergadert.
30-03: Schoolfotograaf.
Nieuws
De familie Reijm-Weggeman is op 24 januari verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Elisabeth. Lisa is het
zusje van Jaap (groep 1) en Ard. Wij feliciteren dit gezin en wensen hen van harte Gods zegen toe in de opvoeding en bij
het opgroeien van de kinderen.
Personeel
Juf Van den Berg volgt een duaal traject op de Pabo en is de afgelopen jaren twee dagen per week op onze school te
vinden. Zij is inmiddels gestart met het laatste deel van haar studie. Dit betekent o.a. dat het tijd is voor haar afsluitende
LIO-stage. In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie zal zij deze stage lopen op de Rehobothschool;
daarna hopen we haar weer terug te zien. Juf Van den Berg, heel veel succes op de Rehobothschool en sterkte met alle
drukte rond het afstuderen.
Het zwangerschapsverlof van Juf Doornekamp – Hamoen loopt ten einde. Na de voorjaarsvakantie zal zij één dag per
week werken en o.a. een deel van de gymlessen verzorgen. Hartelijk welkom juf, we hopen dat u uw draai weer snel
gevonden hebt.
Contactmoment - CJG aanwezig
Tijdens de contactmiddag en –avond zal ook de contactpersoon van het CJG op school aanwezig zijn. U kunt bij haar
terecht met vragen over de groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding en de verzorging van uw kind. Indien
gewenst kan er een vervolgafspraak met u gepland worden. Daarnaast is de contactpersoon op de hoogte van het
aanbod van allerlei trainingen die door het CJG verzorgd worden. U kunt haar vinden in de IB kamer (kamer bij de
achterdeur van de school).

Nieuwsbrief 11

2019-2020

Eben-Haëzerschool, Capelle aan den IJssel

Samen bouwen in Vertrouwen
De fase van het bouwkundig deel van het definitieve ontwerp van de nieuwe school is afgerond. Men is nu aan de slag
gaan met het technisch ontwerp.
Verder zijn er op dit geen bijzonderheden te vermelden.
Als er vragen zijn kunnen de ouders altijd terecht bij meester Paul of meester Van Dijk of bij de overige stuurgroepleden.
Vanuit de (G)MR zitten de volgende ouders in de stuurgroep:
·

De heer J. Koppe (MR Eben-Haezerschool)

·

Mevrouw A.E. Kole-de Pater (MR Rehobothschool)

·

Mevrouw C.A. Terlouw-Terlouw (GMR Eben-Haezerschool-Rehobothschool)

Herhaling - Oproep boeken kaften
Er zijn weer diverse nieuwe en gebruikte leesboeken die gekaft moeten worden. Fijn dat meerdere ouders al boeken mee
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Welke ouders, verzorgers of andere familieleden zijn hier enthousiast voor? U kunt op school een stapel boeken en
kaftfolie ophalen. We zijn er elk jaar weer blij mee en u er heel dankbaar voor. Aanmelden kan via
c.hoogendijk@ebenhaezer-capelle.nl of a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl
Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
Donderdag 28 februari wordt de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 via de automatische incasso geïnd. Van ouders
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor uitgaven waarvoor de school geen subsidie ontvangt van de overheid. Te
denken valt hierbij aan schoolreis- en excursiegelden, kerstfeestboeken en fruit, afscheid groep 8, psalmboekje groep 4
en Bijbels voor in de hogere groepen.
Voor het eerste kind vragen we een vrijwillige bijdrage van € 37,00. Dit bedrag geldt ook voor het tweede kind. De
andere kinderen zijn gratis. Dit betekent dat u maximaal € 74,00 per gezin betaalt.
Omdat bijna alle ouders voor deze vrijwillige bijdrage een automatische incasso hebben afgegeven, is het tot nu toe
niet noodzakelijk geweest om bijvoorbeeld voor een schoolreis nog een apart bedrag in rekening te brengen.
Voor de ouders die geen automatische incasso hebben afgegeven en zelf de vrijwillige ouderbijdrage willen
overmaken, geven we graag ons rekeningnummer: IBAN NL65INGB0006195792 T.n.v. VVOGG Eben-Haezer te Capelle
aan den IJssel.
Bent u momenteel niet in staat om deze bijdrage te geven; dan is daar begrip voor. Schroom niet om contact op te
nemen met meester Paul.
Bijlagen
1.

Nieuws van het CJG

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 maart.
Vriendelijke groeten, Team Eben-Haëzerschool
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Nieuwsberichten voor in schoolnieuwsbrieven
Februari 2020
Wat gaat er in het hoofd van je kind om? Stel deze vragen!
Wat gaat er in het hoofd van je kind om? Op de website van het CJG vind je 25 vragen om dat op een
leuke manier te ontdekken: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/wat-gaat-er-in-het-hoofd-van-je-kindom-stel-deze-vragen/

Café GEZIeN Capelle op 11 februari over drugs en seksualiteit
Drugs en seksualiteit zijn lastige onderwerpen om met je kind over te praten. Hoe begin je zo’n
gesprek? Wat zeg je wel en niet? Hoe blijf je als ouder betrokken bij beslissingen die je kind neemt?
Kom naar Café GEZIeN Capelle op 11 februari voor antwoord op deze vragen, en meer. Je ontmoet
andere ouders die ook vragen hebben over drugs en seksualiteit, je krijgt praktische tips en je kunt
vragen stellen aan hulpverleners. Kijk voor meer informatie op:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cafe-gezien-capelle-op-11-februari-drugs-en-seksualiteit/

Ervaringsverhaal: advies bij slecht slapen
Als Kirsten en haar man voor de tweede keer ouders worden, zijn ze vol vertrouwen. Ze zijn nu
immers al een stuk meer ervaren dan bij de geboorte van hun oudste dochter. Maar hun dochtertje
Soof blijkt vanaf het begin moeite te hebben met slapen. Zes keer per nacht moeten Kirsten en haar
man eruit: “Je komt dan op een punt dat je gewoon alleen maar wilt slapen, dan doe je alles om te
kunnen slapen.” De jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau gaf hen een advies waar ze veel
aan hebben gehad. Op de website van het CJG lees je het hele verhaal:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/ervaringsverhaal-advies-bij-slecht-slapen/

Ouders gezocht voor een podcastserie over opvoedhulp!
Bij het CJG willen we graag een podcastserie maken over ouders die hulp hebben gekregen of krijgen
in de opvoeding. Want soms is het fijn om van andere ouders te horen hoe het is om hulp te krijgen.
Samen zorgen we ervoor dat meer ouders en kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Wil je
meedoen met de podcastserie? Kijk voor meer informatie op de website van het CJG:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/ouders-gezocht-voor-podcastserie-over-opvoedhulp/

Heeft jouw kind een onzichtbaar vriendje? Bekijk dit filmpje!
Sommige kinderen hebben een denkbeeldig vriendje. Waar komt dat eigenlijk vandaan, en moet je je
er zorgen over maken? Bekijk dit filmpje van Groter Worden: https://youtu.be/eR2phpjCTvg

Hoeveel beeldschermtijd per dag?
Wat is het advies voor schermtijd per dag? Op de website van het CJG vind je tips voor peuters en
basisschoolkinderen: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/hoeveel-schermtijd-per-dag-lees-deze-tips/

