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9 april 2021 – voor alle data geldt D.V.
Agenda
Donderdag 15 april

Leerbijeenkomst. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Vrijdag 23 april

Koningsspelen. Alle leerlingen hebben vanaf 12.00 uur vakantie.

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei

Meivakantie

De Olijfboom: ‘Samen bouwen in Vertrouwen’

De eerste steen is gelegd
Vandaag vrijdag 9 april is de eerste steen gelegd van ‘De Olijfboom’. Vanwege de nog steeds geldende beperkende
maatregelen vanwege het Covid-19-virus was het leggen van de eerste steen via een livestream te volgen:
https://youtu.be/McB4MI_psUI. Deze livestream
staat nog steeds open. De opname begint vanaf

ongeveer 20 minuten! De leerlingen konden in de
klassen meekijken. Uit iedere groep was één
leerling aanwezig.
Wethouder M. Struivenberg van de gemeente
Capelle

aan

den

IJssel,

die

o.a.

onderwijshuisvesting in zijn portefeuille heeft,
hield een korte toespraak en overhandigde de
eerste steen aan meester Paul en meester Van
Dijk. Vervolgens legden meester Paul en meester
van Dijk de eerste steen van ‘De Olijfboom’:
“Maar ik zal als d’ olijfboom groeien…”
Na het leggen van de eerste steen hebben we stil
gestaan bij de achtergrond van de tekst: “ Maar ik

zal als d’ olijfboom groeien” (psalm 52:6 berijmd).
Het is de berijming van psalm 52 vers 10: “ Maar

ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis;
ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwiglijk
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en altoos.” David schreef deze psalm n.a.v. het verraad van en de moord op 85 priesters en hun gezinnen door
Doëg, de Edomiet. Een aangrijpende geschiedenis… Is David beter dan Doëg? Wil David ons in deze psalm
‘onderwijzen’? Nee. David voelt zich niet beter. David is niet beter dan Doëg. Nee, David weet door de genade die
hij van God gekregen heeft beter! Dat wil David ons leren in deze psalm. “ Maar ik zal zijn als een groene olijfboom

in Gods huis.” Maar… ik, David, die door jou, Doëg, en door koning Saul achtervolgd wordt en daardoor niet naar
de tabernakel kan, we zouden kunnen zeggen niet naar de kerk kan, zal samen met mijn kinderen, weer in de
tabernakel komen. Daar zal de Heere voor zorgen. De Heere zal David daar zegenen, in Zijn tabernakel. Zoals David
daar later van gezongen heeft in psalm 27: “ Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, de vrije gunst, die eeuwig Hem

bewoog, Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen !” We hebben de eerste steen mogen leggen van onze
nieuwe school. Onze wens is dat onze leerlingen niet alleen letterlijk mogen groeien, groter mogen worden op deze
school. Mogen groeien in het leren. Slimmer mogen worden, maar boven alles de zegen van de Heere mogen
ontvangen in het hart door genade, door wedergeboorte. Dat zij net als David de Heere mogen kennen en
liefhebben. David zegt hier: zoals nu een olijfboom mag wortelen in de grond, zo mag en wil David door het geloof
in de Heere Jezus, leven tot Gods eer.
Na het leggen van de eerste steen
waren de aanwezige leerlingen aan
de beurt. Zij hielpen de metselaars
met

opperen.

voerden

ze

Met
stenen

kruiwagens
aan

die

vervolgens door de metselaars
gemetseld werden.
Namens

Middelwateringbouw

overhandigde Huig van der Knijff meester Paul en meester van Dijk beiden een metseltroffel ter herinnering aan
deze plechtigheid. RoosRos architecten overhandigden ons bloemen. Meester Paul sloot de bijeenkomst af en
bedankte alle aanwezigen en allen die op afstand meeleefden.
Op school genoten de leerlingen en collega’s van patat en een snack.

Helmen en kleurplaten
Gisteren, donderdag 8 april, kregen alle leerlingen van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool van
medewerkers van Middelwateringbouw een bouwhelm. Ook deelden zij kleurplaten uit i.v.m. een kleurwedstrijd.
Middelwateringbouw wil per groep (EHS-RHS) één prijs uitdelen voor de mooiste kleurplaat. Vrijdag 16 april moeten
de tekeningen voorzien van een naam en groep bij de juf of meester worden ingeleverd. Vervolgens kiest
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Middelwateringbouw de mooiste kleurplaten. In groep 8 wordt een extra prijsje uitgereikt omdat er geen helmen
meer beschikbaar waren voor deze groep.

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.
Vreugde
In diverse families kwam vreugde omdat er een baby’tje geboren werd!


Bij familie Van Breugel is op 15 maart een dochtertje en zusje geboren, Amely. Harold (Rehobothschool,
groep 4), Gerhard (groep 0) en Ralph zijn de trotse, grote broers van Amely!.



Familie Van Willigen werd verblijd met de komst van een dochtertje en zusje: op 29 maart werd Chloé Hennie
Cornelia geboren. Chloé is het zusje van Lauren (Rehobothschool, groep 5) en Romy (groep 0).



Bij onze collega, juf Doornekamp – Schouten en haar man kwam ook blijdschap. Op 31 maart werd hun
zoontje geboren, Marinus Johannes Maurits. Maurits is het broertje van Constantijn, Hanne-Marthe, Bas en
Bernard.

We willen deze families van harte feliciteren met de geboorte van hun kindje! Gezondheid en voorspoed toegewenst
en Gods zegen in de opvoeding.
Theoretisch verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7a en 7b zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Wat fijn, jongens en meiden;
goed gedaan!
Koningsspelen – Nog wat helpende handen gevraagd!
Voor de Koningsspelen zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die een groepje kinderen uit de groepen 4 willen
begeleiden. Ook willen we vragen of er groep 8 – ouders zijn die rond willen fietsen in de wijk om toezicht op de
‘vossen’ te houden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf de Graaf (t.degraaf@ebenhaezer-capelle.nl).

Uitbreiding BSN-activiteit ‘Eet je wild’
Vanwege grote belangstelling voor de BSN-cursus eetbare wilde planten " Eet je Wild" is in overleg met de gemeente
uitbreiding mogelijk gemaakt. De kinderen waarvoor tot nu toe geen plaats was kunnen dus vanaf nu wel meedoen.
En daarbij zijn dan nog enkele extra plaatsen over.
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Deze cursus gaat de plaats innemen van het reguliere tuinieren op de volkstuintjes. Vanaf juni komt daar dus geen
tweede groep maar is de donderdagmiddag voor " Eet je wild". Met de nieuw groepen van " Eet je Wild" wordt
echter binnenkort al gestart zodat zij ook de voorjaarsplanten leren kennen.
Had u zich al aangemeld maar was er toen geen plek wilt u het dan a.u.b. deze week nog laten weten als uw kind
nog belangstelling heeft?
De cursus is één keer per maand tot in oktober. Per keer gaan we op zoek naar 3 nieuwe eetbare planten in het
Schollebos om ze goed te leren kennen en er daarna een lekker hapje mee te bereiden op de tuin.
De start voor de nieuwe groepjes vrijdag 16 en 23 april is van 16.00-19.00 uur. Daarmee halen we de cursusmiddag
van maart in.
Belangstelling? Opgeven kan door te mailen naar rianneberger@gmail.com

Hartelijke groet, juffrouw Berger
Bijlagen
-

Bijlage 1: CJG Nieuwsberichten

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 23 april.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Nieuwsberichten voor in schoolnieuwsbrieven
April 2021
Gratis webinars over opgroeien en opvoeden
Door het coronavirus kunnen niet alle trainingen van het CJG doorgaan. Daarom kan je van 7 april
t/m 5 mei 2021 gratis webinars volgen over opgroeien en opvoeden. Meer informatie:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/webinars/

Meehelpen in het huishouden: klusjes per leeftijd
Kinderen leren er veel van als ze meehelpen in het huishouden. En als iedereen in het gezin bepaalde
klusjes doet, heb je meer tijd over om leuke dingen met elkaar te doen. Wat zijn geschikte klusjes per
leeftijd? Kijk op: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/meehelpen-in-het-huishouden/

Help! Een monster onder mijn bed!
Is je kind bang in het donker? Ziet hij of zij veel monsters en spoken? Bekijk deze tips:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/help-een-monster-onder-mijn-bed/

