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12 februari 2021 – voor alle data geldt D.V.
Agenda
Week vóór en week na de voorjaarsvakantie

Contactavonden kleutergroepen

Dinsdag 16 februari

Studiemiddag vervalt – de leerlingen hebben de hele dag school

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari

Voorjaarsvakantie

Woensdag 10 maart

Biddag – school en peuteropvang gesloten

Dinsdag 23 en donderdag 25 maart

Contactavonden groep 3 t/m 7

Blijdschap
Bij familie Hak is dinsdag 9 februari een zoontje geboren. Elin (groep 5), Nora (groep 1/2b) en Gideon mochten een
broertje krijgen, Benjamin. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje en broertje!
Bij familie Van Hengel is donderdag 11 februari een dochtertje geboren; een zusje voor Maurits (groep 3b), Marith
(groep 1/2b) en Aimée. Het kleine meisje heeft de naam Rachel gekregen. Ook deze familie willen we van harte
feliciteren met de geboorte van hun dochtertje en zusje!
Wat een wonder als er nieuw leven uit Gods hand ontvangen mag worden. We wensen beide gezinnen gezondheid,
voorspoed en de zegen van de Heere toe!
Zorgen
Bij familie De Visser kwamen grote zorgen. Afgelopen maandag is Hadassah (groep 1) tijdens het spelen zacht
gevallen in de sneeuw. Ze heeft daardoor een dwarslaesie opgelopen. Dit was het risico bij haar afwijking aan haar
nekwervels. Haar broertje Ezra (3 jaar) is in november halfzijdig verlamd geraakt doordat hij hetzelfde heeft. Er
wordt nu nagedacht over een ingrijpende operatie voor beide kinderen. Hadassah was eerst volledig verlamd. Nu
neemt de zwelling af bij haar ruggenmerg en komt er gelukkig weer wat beweging terug.
Laten we Hadassah en haar ouders en broertjes Judah (groep 3a) en Ezra gedenken in het gebed en Heere vragen
of Hij Hadassah als door een wonder nog weer de krachten zou willen teruggeven in haar lichaam en of de Heere
ook t.z.t. zou willen zorgen en waken wanneer een ingrijpende operatie voor Hadassah en Ezra nodig is: “ O God,

Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte
bekendgemaakt onder de volken.”(Psalm 77 vers 14, 15).
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Ouders, bedankt!
We zijn blij dat we maandag 8 februari de schooldeuren weer mochten openen en het onderwijs weer op een
‘gewone’ manier vorm mochten geven. Daarmee kwam een einde aan een intensieve periode van thuisonderwijs.
Een periode waarin u uw kind(eren) thuis instructie en begeleiding moest geven. En dat te midden van alle hectiek
in het gezin. We zijn opnieuw onder de indruk van de enorme inzet die u als ouders hebt getoond. Het heeft veel
van u gevraagd. Maar het zit er nu op. Vandaar we vandaag een kleinigheid voor u aan uw kind(eren) hebben
meegegeven.
De Olijfboom: ‘Samen bouwen in Vertrouwen’

Nieuwbouw
Op de onderstaande foto die donderdag 4 februari gemaakt is,
kunt u zien dat de bouw snel vordert. U kunt heel duidelijk de
vorm

van

de

school

zien.

Inmiddels

worden

de

kanaalplaatvloeren van de eerste verdieping gelegd. De
kalksteenmuren zijn aangebracht. Ook is vorige week de
staalconstructie van de nieuwe school gemonteerd.

Vanwege de vorst lag de bouw van de school deze week stil.

Weblog
Denkt u nog aan onze weblog? Het streven is dat we minimaal één keer per maand iets plaatsen op de blog. Via
deze site kunt u de blog vinden: https://www.olijfboom.nu/. Om alles op de blog te kunnen zien moet u eenmalig
een account aanmaken. Dit zijn we verplicht i.v.m. de privacy van leerlingen en medewerkers.
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Met welke methodes gaan we werken?
Ondertussen zijn verschillende ontwikkelgroepen binnen de scholen actief. Bijvoorbeeld de ontwikkelgroep
schoolplein, ontwikkelgroep schoolmeubilair en ontwikkelgroep kleutervisie. Ook rondom de methodes zijn
ontwikkelgroepen actief. Gelukkig werken we op de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool met bijna dezelfde
methodes. Voor het vak Natuur en Techniek gebruikten we beiden een andere methode. Ontwikkelgroep Natuur
en Techniek heeft de methode Wondering the World voorgesteld om deze straks op “De Olijfboom” te gaan
gebruiken. De Rehobothschool werkt al met deze methode. Wondering the World is een eigentijdse natuur- en
techniekmethode voor het christelijk basisonderwijs. Samen met de leerkracht stappen de leerlingen in de
fascinerende wereld van de natuur en techniek. Op authentieke wijze maken ze kennis met de natuurverschijnselen.
Ze leren hoe mensen daar onderzoek naar doen en ontdekken dat het waarnemen van principes uit de natuur aan
de basis staat van veel technische uitvindingen. Zo leren en ervaren ze dat kennis van natuur en techniek helpt om
de wereld waarin wij leven beter te begrijpen. Wondering the World doet een beroep op de aangeboren
nieuwsgierigheid van leerlingen. Er wordt geleerd met de neus op de verschijnselen. Dat is wat leerlingen boeit.
De ontwikkelgroep Taal en Spelling is nog bezig met een keuzevoorstel. De Eben-Haëzerschool werkt met de
methode Taal Actief 4 en de Rehobothschool werkt met de methode Staal. Twee ‘sterke’ methodes! De keuze zal
vallen op één van de twee methodes. Daar hoort u later in het voorjaar meer over!
Rapport
Vandaag hebben de kinderen hun eerste rapport gekregen. De afronding van de eerste periode op school. De
laatste weken hebben de kinderen thuisonderwijs gekregen. Daarom bij deze een toelichting op de rapporten.

Groep 1 en 2
Door de weken thuisonderwijs zijn we in de kleutergroepen aan bepaalde doelen niet toegekomen. Waar we
normaal meerdere keren werken aan hetzelfde doel, lukte dat nu soms maar één keer. Ook was het lastig om, met
name de jongste kleuters, goed te observeren, omdat we onze leerlingen minder gezien hebben dan gewoonlijk.
Als gevolg daarvan kan de Leerlijnen-overzicht in het rapport van uw kind meer oranje of rood kleuren dan in de
normale situatie het geval was geweest. Natuurlijk is dit geen enkel probleem. Doelen waar we nu minder aan
toegekomen zijn of die nog niet door uw kind beheerst worden, krijgen de komende periode alle aandacht.

Groep 3 t/m 8
Normaal gesproken nemen we altijd in januari de CITO-toetsen af voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Dat hebben we nu gezien de situatie moeten uitstellen. Hiervan vindt u dan ook geen gegevens op het rapport. Dat
geldt ook voor gegevens over het huidige AVI-niveau (leesniveau).
Na de vakantie zullen deze toetsen alsnog worden afgenomen. Ook het leesniveau wordt door de leerkracht snel
in kaart gebracht.
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Doordat de kinderen vijf weken niet op school zijn geweest, zijn er deze periode geen (methode)toetsen afgenomen,
behorend bij de verschillende vakken waar de kinderen onderwijs in krijgen. Het is goed om hiervan bewust te zijn
bij het bekijken en waarderen van het rapport.
Oudercontactmoment
De contactmiddag en –avond stond gepland voor aanstaande dinsdag. Door de omstandigheden gaat dit
veranderen.

Groep 1 en 2
De digitale contactavonden van de kleutergroepen zullen plaatsvinden in de week vóór en in de week na de
voorjaarsvakantie. De kleuterleerkrachten willen graag de observaties a.d.h.v. de Leerlijnen met u als ouders
bespreken. U ontvangt van de groepsleerkracht het rooster waarop te zien is wanneer het gesprek over uw zoon of
dochter plaats zal vinden. De gesprekken zullen in de avonden gepland worden, tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

Groep 3 t/m 7
Omdat we graag met u als ouders in gesprek willen over zowel de rapportcijfers als de CITO-uitslagen, worden de
gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 verzet naar D.V. dinsdagavond 23 en donderdagavond 25 maart. Als u graag
eerder in gesprek wilt over de rapportcijfers (zonder CITO, dat wil zeggen: het rapport wat uw kind vandaag krijgt)
of het welbevinden van uw kind, dan is die mogelijkheid er uiteraard! U kunt daarvoor contact opnemen met de
groepsleerkracht. Ook kan het zijn dat de leerkracht in contact wilt met u over het rapport. In dat geval krijgt u
vanzelf bericht van de groepsleerkracht.
De contactmomenten vinden in principe plaats via Teams, maar als telefonisch uw voorkeur heeft, mag u dat
doorgeven aan de groepsleerkracht.
Studiemiddag
Onze studiemiddag van 16 februari komt, in verband met de maatregelen, te vervallen. Daarom krijgen de
leerlingen deze dinsdagmiddag gewoon les.

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 5 maart.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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