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Agenda
27 november

Slaan van de eerste paal van de nieuwe school

Vreugde
In diverse families is een kindje geboren. Wat een zegen als er nieuw leven uit Gods hand ontvangen mag worden!
Bij familie Verhoef kwam blijdschap omdat er een dochtertje werd geboren, Julia. Een zusje voor Micha (groep
1/2a) en Jeftha (De Duikertjes).
Ook in het gezin van juf Van der Velden en haar man Bram is een dochtertje geboren, Victoria Aaltje Jacomine.
Victoria is geboren op 30 oktober. Ze is het zusje van Samuël.
Bij familie Van Hengel is op 3 november een zoontje geboren, Job Cornelis. Job is het broertje van Leah (groep 3b)
en Sophie (De Duikertjes).
Op 5 november werd bij familie Terlouw een meisje geboren, Johanna Maria. Norah is het zusje van Julia (groep
1/2a) en Nathan (De Duikertjes).
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kindje. Gods Zegen toegewenst!
Verdriet
Op 30 oktober is dhr. Visser overleden, de opa van twee gezinnen van onze school. Thomas (groep 8), Simon (groep
6), Hanna (groep 3b) en Nathan Visser (De Duikertjes), en Martijn (groep 1/2b) en Rosanne Visser (groep 1) moesten
hun opa verliezen. We willen deze families van harte condoleren. De Heere ondersteune en trooste de
rouwdragenden.
Personeel
Juf Annelies (Verhoef) heeft afscheid genomen van Peuteropvang De Duikertjes. Juf Annelies, hartelijk dank voor
alles wat u voor de peuters heeft mogen beteken. We wensen u Gods Zegen toe!
Inmiddels is juf Wendy (van Vliet) gestart bij De Duikertjes. Van harte welkom, juf, we hopen dat u uw werk bij de
peuteropvang met plezier en liefde mag doen!
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Ook heten we juf M. Slingerland van harte welkom. Zij hoopt vanaf woensdag 25 november iedere woensdag voor
groep 4b te staan (in plaats van juf Keereweer). Fijn juf, dat u ons team komt versterken. Veel plezier en wijsheid
toegewenst.
Samen bouwen in Vertrouwen

Werkzaamheden in volle gang
Middelwateringbouw is bezig met
grondwerkzaamheden ter voorbereiding op het heien.

Het slaan van de eerste paal en de naam van de school
Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste paal voor onze
nieuwe school geslagen worden op vrijdag 27 november.
Ook zal na het slaan van de eerste paal de naam van de
nieuwe school bekend gemaakt worden. Door de
geldende maatregelen kunnen leerlingen, collega's en
ouders helaas niet bij het slaan van de eerste paal aanwezig zijn. Enkele collega’s waaronder meester Paul, meester
Van Dijk en twee leerlingen (namen volgen) zullen op de bouwplaats zijn die dag. Alle andere leerlingen en collega's
vieren dit feest op afstand in de school mee; er wordt namelijk gezorgd voor een livestream! Er zal van het slaan
van de eerste paal een opname gemaakt worden die we met alle ouders zullen delen. We maken van het slaan van
de eerste paal en het bekend maken van de nieuwe naam een feest op school. Vanaf 11.30 uur zal er op de beide
schoolpleinen een frietkar klaar staan die alle kinderen van friet en van een snack zal voorzien. Ook zal er voor
drinken worden gezorgd. Dat betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 4 deze dag i.p.v. 12.15 uur om 12.30 uur uit
zullen zijn. Van Middelwateringbouw krijgen alle leerlingen een aandenken.
Verklaring VGS n.a.v. debat over burgerschapsonderwijs
Maandag 9 november barstte een debat los over identiteitsverklaringen van reformatorische scholen. Dit debat
ontstond naar aanleiding van het debat over burgerschapsonderwijs in de Tweede Kamer. Maandag stelde minister
Slob tijdens een debat over burgerschapsvorming dat reformatorische scholen op basis van het Grondwetsartikel
over de vrijheid van onderwijs het recht hebben om van ouders een identiteitsverklaring te vragen waarin onder meer
staat dat zij een homoseksuele leefwijze afkeuren. Dinsdag verklaarde Slob: „Als een school in zo’n verklaring de
seksuele identiteit van leerlingen afwijst, dan is dat een brug te ver.” Alle reformatorische scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) hebben sinds
2018 in hun identiteitsverklaring niet meer expliciet staan dat ze een homoseksuele leefwijze afkeuren. De scholen
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beperken zich tot de positief gestelde uitspraak dat seksualiteit een plaats heeft binnen het huwelijk tussen man en
vrouw. Scholen vragen in principe om onderschrijving van die verklaring. Vervolgens is er veel media-aandacht
geweest voor het reformatorisch onderwijs. Dit zal u vast niet zijn ontgaan. Naar aanleiding van alle aandacht en
ophef heeft het Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs(VGS), onze belangenbehartiger en adviseur, besloten in
samenspraak met VBSO een persverklaring op te stellen en deze te publiceren op hun website.
Enerzijds is er een roep om ruimte te geven aan de vrijheid van meningsuiting. Als dat bedreigd wordt, is er al om
(terecht) verontwaardiging. Denk aan de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Anderzijds is er geen ruimte meer
voor een Bijbelse overtuiging. Tegelijk mogen we weten dat het de HEERE is Die over onze leerlingen, ouders en
collega’s waakt. U ontvangt deze verklaring als bijlage bij deze nieuwsbrief ter informatie.(Zie bijlage 1)
Opbrengst kaartenactie Mbuma
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5, 5/6 en 6 van de Eben-Haezerschool en groep 7 en 8 van de
Rehobothschool kaarten verkocht voor de Mbuma-zending. De leerlingen van de Eben-Haezerschool verkochten
voor € 1522,- aan kaarten. De leerlingen van de Rehobothschool verkochten voor 1393,= aan kaarten. In het totaal
is er dus € 2915,- aan kaarten verkocht. Een prachtig bedrag.. Hiervan kan stichting ’t Boekenhoekje 70% afdragen
aan de Mbuma-zending. Dus ruim € 2040,- kan worden overgedragen aan de Mbuma-zending.
Deborah van Wageningen (groep 7 Rehobothschool) verkocht voor € 175,-. Niels van den Berg (groep 5/6 EbenHaëzerschool) verkocht voor € 100,-. Rosalie Hoogendoorn (groep 7 Rehobothschool) wist voor € 88,- kaarten te
verkopen en Daniëlle de Groot (groep 5/6 Eben-Haëzerschool) wist € 80,- op te halen. Alle leerlingen en ouders
hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Afsluiting Kinderboekenweek en de actie ‘Red een kind’
Voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek al afgerond. We kijken terug op fijne weken waarbij er in de
klassen veel terug te vinden was rondom het lezen. U heeft er vast het een en ander van meegekregen. De
voorleeswedstrijd, de leuke boeken die voorgelezen zijn, en andere opdrachten waarin het lezen en het plezier hierin
centraal stond. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben daarnaast ook heel hard hun best gedaan om geld op te halen
voor de stichting ‘Red een kind’ De actie is inmiddels afgerond en het geld geteld…Wat hebben we met elkaar een
mooi bedrag opgehaald! Ruim € 6400,-! Dat is een mooi bedrag voor de stichting, waar ze erg blij mee zijn. 10% van
het opgehaalde geld mogen we zelf als school houden en besteden. Alle groepen daarom krijgen t.z.t. een stapel
nieuwe boeken in hun klas. Groep 7A heeft het meeste geld opgehaald (berekend per kind). Compliment! Zij hebben
hiervoor een heerlijke lolly gekregen. Met de nieuwe boeken hopen we op nog meer leesplezier voor de kinderen!
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Covid-19-virus
We hebben dagelijks te maken met de uitbraak van het Covid-19-virus. Verschillende gezinnen van onze scholen
zitten op dit moment in quarantaine. Drie collega’s van de Eben-Haëzerschool zijn in de afgelopen weken positief
getest: juf Vermeulen-Slobbe, juf De Raaf en juf Paul - Van der Vin. Juf Vermeulen en juf De Raaf zijn gelukkig aan
de beterende hand. Juf Paul is op het moment van schrijven behoorlijk ziek. Vanaf deze plaats wensen we een ieder
die ziek is beterschap. Alle gezinnen die in quarantaine zitten heel veel sterkte toegewenst.
De volgende maatregelen blijven in de scholen nog van kracht:


Alle toiletten, deurknoppen en leuningen worden tussen de middag extra én na schooltijd door het
schoonmaakbedrijf schoongemaakt.



We proberen het aantal ouders in de school zo veel mogelijk te beperken. Alleen als het strikt noodzakelijk
is, mogen ouders in de school komen. Bij de ingang van de school hangt de gezondheidscheck. Houdt u
zich aan de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen. Waar de 1,5 meter buiten het leslokaal
door ouders niet gegarandeerd kan worden adviseren we een neusmondmasker te dragen.
Personeelsleden van het basisonderwijs zijn niet verplicht om een neusmondmasker te dragen



Momenteel voeren we geen luizencontroles uit. We willen u vragen zelf de haren van uw kind(eren)
regelmatig te controleren.



De jufs en meesters van eten met hun groep. De overblijfouders houden toezicht op het plein.

Bijlagen
1. Gezamenlijke verklaring reformatorische scholen
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 27 november.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Gezamenlijke verklaring reformatorische scholen
n.a.v. debat wetsvoorstel ‘verduidelijking burgerschapsopdracht’
VGS en VBSO, 10 november 2020

Aanleiding
Maandag 9 november werd het wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht gehouden in de
Tweede Kamer. Daarin is een motie ingediend waarin het kabinet wordt verzocht met spoed
een einde te maken aan verklaringen op reformatorische scholen waarin de ouders moeten
tekenen dat ze homoseksualiteit afwijzen.

Reactie VGS en VBSO, namens de reformatorische scholen
De reformatorische scholen zien het voluit als hun opdracht en verantwoordelijkheid om
iedere leerling, van welk geslacht of gerichtheid ook, de aandacht en zorg te geven die hij of
zij nodig heeft en die past bij een sociaal veilig klimaat. Tegelijk zeggen we, op basis van de
Bijbel, dat seksualiteit thuis hoort in een relatie tussen één man en één vrouw. Deze twee
elementen hebben al jaren een plaats in ons identiteitsprofiel en worden ondersteund door
de ouders van onze leerlingen.

Hieronder lichten we onze reactie toe in drie punten
1.
Het reformatorisch onderwijs bereidt leerlingen voor op participatie in de pluriforme
samenleving. Dit onderwijs geven de scholen o.a. vorm in een thema als Burgerschap, door
leerlingen kennis te laten maken met de samenleving door ontmoeting en dialoog. Om de
leerlingen een goede basis mee te geven, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren en
ontdekken wat God in de Bijbel zegt.

2.
Onze reformatorische scholen streven voortdurend naar een sociaal veilig klimaat
voor álle leerlingen. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. De kern van een sociaal
veilig klimaat is een zorgvolle en liefdevolle schoolomgeving creëren waarin iedere leerling
zich veilig voelt. Leerlingen kunnen met al hun vragen en gevoelens terecht binnen de
school. Juist de vertrouwde schoolsetting die aansluit bij de christelijke waarden en normen
die de kinderen thuis meekrijgen, maakt dat mogelijk. Het is een Bijbelse opdracht om God
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lief te hebben boven alles én elkaar lief te hebben. Daar hoort bij: iedereen is gelijkwaardig.
De visie op het huwelijk en op seksualiteit is ontleend aan de Bijbel, en maakt onlosmakelijk
onderdeel uit van een reformatorische levenshouding. Voor de school, de ouders en de
kerken waar de leerlingen naartoe gaan, is de Bijbel hét uitgangspunt voor de inrichting van
hun leven, dus ook voor de visie op het huwelijk en seksualiteit.

3.
Als reformatorisch onderwijs realiseren wij ons dat de Bijbelse visie op huwelijk en
seksualiteit niet (meer) gedeeld wordt door een groot deel van de samenleving. Wij spreken
met respect over de Nederlandse basiswaarden, over de democratische rechten in ons land
en over onze andersdenkende medemens. Als onderdeel daarvan hebben wij de
grondwettelijke vrijheid om de Bijbelse visie te kunnen blijven onderwijzen en uitdragen.

Oordeel inspectie
Recent heeft de inspectie onder andere bij een aantal reformatorische scholen een
Burgerschapsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is nadrukkelijk binnen de onderzochte scholen
aandacht besteed aan het thema ‘seksuele diversiteit’. De conclusie van de inspectie is
positief. De onderzochte reformatorische scholen dragen volgens de inspectie de
basiswaarden van de samenleving in voldoende mate uit. De Tweede Kamer is bekend met
dit onderzoeksrapport.

Tot slot
Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze verklaring? Dan verwijzen we u graag naar de
VGS. U kunt contact opnemen met 0180 – 44 26 75 of via secretariaat@vgs.nl.
Redacties kunnen contact opnemen met Peter Wakker, communicatieadviseur bij de VGS,
via p.wakker@vgs.nl of 0180 - 442 625.
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