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28 juni 2021 – voor alle data geldt D.V.
Agenda
Maandag 28 t/m woensdag 30 juni

Schoolkamp groep 8

Donderdag 1 juli

Groep 8 vrij

Vrijdag 9 juli

Rapport 2

Maandag 12 juli

Afscheidsavond groep 8

Donderdag 15 juli

Pannenkoekenfeest. School om 14.15 uur uit.

Vrijdag 16 juli

School om 12.00 uur uit. Start zomervakantie.

Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 aug

Zomervakantie

Een wonder!
Vorige week woensdag is Lotte van Dijk (groep 1) tijdens het spelen in de IJssel terecht gekomen. Haar moeder
was precies op tijd bij haar en is haar achterna gesprongen. Zowel Lotte als haar moeder zijn vervolgens door
anderen uit het water gehaald. Wat een enorme schrik voor dit meisje, haar ouders en zusje, en ook voor het
vriendje met wie ze aan het spelen was. Wat een wonder, Lotte, dat je gered bent en wat waren we blij dat we je
weer op school zagen vandaag. We danken de Heere God, dat Hij voor jou zorgde toen het zo angstig was. We
wensen jullie allen sterkte toe om dit te verwerken.
Zorgen
Jai Gharbharan (groep 4a) heeft een oogoperatie ondergaan. In het begin was het heel moeilijk, omdat de eerste
behandeling mislukte. Gelukkig is zijn kunstoog inmiddels geplaatst en kan hij weer op school zijn. Jai, we hopen
dat het goed blijft gaan en wensen je heel veel sterkte toe!
De Olijfboom: “Samen bouwen in Vertrouwen”

Een nieuwe school
Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool op papier al één school: De Olijfboom.
Voor het gemak spreken we nog wel over de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool totdat we eind december
2021 definitief de deuren zullen sluiten van onze scholen. Vanaf 1 januari 2022 zijn we ook fysiek één school, want
dan hopen we te verhuizen naar één locatie, naar de nieuwe school aan de Pelikaanweg.
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Een nieuwe organisatie
De Raad van Bestuur heeft voor De Olijfboom per 1 augustus 2021 drie teamleiders en vier intern begeleiders
benoemd: Juf J.J. van Dijk-Deelen wordt de teamleider van de bovenbouw. Juf van J.J. van Dijk-Deelen is op dit
moment bovenbouwcoördinator op de Rehobothschool. Juf A. Keereweer-Pronk wordt de teamleider van de
middenbouw. Juf A. Keereweer-Pronk is momenteel middenbouwcoördinator op de Eben-Haëzerschool. Juf S.J.
van der Velden-van Zanten wordt de teamleider van de onderbouw. Juf S.J. van der Velden-van Zanten is
momenteel juf van groep 7 op de Eben-Haëzerschool.
Daarnaast is juf E.H. Trouwborst-Groenendijk benoemd tot intern begeleider van de onderbouw. Juf E.H.
Trouwborst-Groenendijk is momenteel intern begeleider op de Rehobothschool. De juffen J. Alblas-Pronk en M.
Paul-de Vin, de huidige intern begeleiders op de Eben-Haëzerschool, worden samen de intern begeleiders van de
middenbouw van De Olijfboom.
Juf A.E. van der Velden-Hak, de huidige intern begeleider op de Rehobothschool, wordt de intern begeleider in de
bovenbouw. We zijn dankbaar dat op deze wijze voorzien is in de functie van teamleiders en intern begeleiders. De
Heere schenke hen wijsheid en zegene hun werk in het toekomende.
Meester R. Kok, juf A. Beukers en juf G.B. Schouten-de Pater hebben besloten per 31 juli 2021 te stoppen als
bouwcoördinator. Vanaf deze plaats willen hen hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben verzet en de grote
inzet en betrokkenheid die zij hebben getoond m.n. in de afgelopen vier jaar tijdens het fusietraject. We wensen
ook hen Gods zegen toe in het toekomende.

Formatie 2021-2022
Voor het eerst komt er formatie van De Olijfboom en niet twee aparte formaties van twee aparte scholen. De groepen
die per 1 augustus 2021 ontstaan, gaan mee naar de nieuwe school per 1 januari 2022.
Het heeft even geduurd voordat we de formatie van het nieuwe schooljaar bekend konden maken. Ruim drie weken
geleden hadden we de formatie rond. Echter toen bekend werd dat Juf T. de Graaf per 1 augustus 2021 benoemd
is als groepsleerkracht op de Rehobothschool in Barendrecht waren we genoodzaakt de formatie opnieuw onder
de loep te noemen. We vinden het heel jammer dat juf T. de Graaf afscheid van ons gaat nemen. Vanaf deze plaats
willen haar hartelijk danken voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen twee jaren. We zien haar node
vertrekken. We willen haar feliciteren met deze benoeming en we wensen haar Gods zegen toe voor het
toekomende.
We hebben direct nadat bekend werd dat juf T. de Graaf ons ging verlaten een advertentie geplaatst en via sociale
media bekendheid gegeven aan de vacature op onze school. Helaas is het ons niet gelukt een juf of meester te
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benoemen. We merken nu aan de lijve dat er een lerarentekort is. Nu we de vacature niet kunnen invullen, zijn we
genoodzaakt een ingrijpende beslissing te nemen. Het managementteam heeft vervolgens besloten de
combinatiegroep 5/6 (Eben-Haëzerschool) te verdelen over twee andere groepen. We beseffen dat deze beslissing
ingrijpend is voor onze leerlingen. Er komt dus geen combinatiegroep 6/7 in 2021-2022. De huidige leerlingen van
groep 5 plaatsen we in groep 6b (2021-2022), zodat daar een groep ontstaat van 26 leerlingen. De leerlingen van
de huidige groep 6 worden bij groep 8c (2021-2022) geplaatst zodat er een combinatiegroep 7c/8c ontstaat. We
willen deze combinatiegroep ondersteuning geven door juf M. Crielaard (leraarondersteuner) te koppelen aan deze
groep, zodat op verschillende momenten in de week de combinatiegroep uit elkaar gehaald kan worden en per
groep les gegeven kan worden.
Nog een aantal andere zaken rondom de groepsindeling die belangrijk zijn:
De samenstelling van de kleutergroepen zal veranderen. De ouders van de kleuters ontvangen de



groepsindeling vandaag in een aparte mail. Ook de ouders van wie hun kind onlangs vier jaar geworden is, of
in de komende maanden of in het volgende schooljaar 4 jaar wordt, kunnen in dat overzicht zien in welke groep
hun zoon of dochter geplaatst wordt en vanaf welke datum hij of zij welkom is. Voor vragen over deze
groepslijsten kunt u contact opnemen met juf Schouten, g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl.
In januari start er op De Olijfboom een extra groep 1, groep 1c, waarin de jongste kleuters zullen starten. In



deze groepen komen een aantal leerlingen die in december jarig zijn en alle kinderen die vanaf januari t/m mei
2022 jarig zijn en 4 jaar worden. De leerlingen van groep 1c zijn van maandag t/m woensdag welkom.
De groep 2 – leerlingen uit de huidige groep 1/2a en 1/2b, komen volgend jaar in één groep 3.



Hieronder vindt u het formatie-overzicht voor het komend schooljaar. De groepen ‘a’ komen van de Rehobothschool
en de groepen ‘b en/of c’ en de combinatiegroepen komen van de Eben-Haëzerschool.
Groep ‘21-‘22

Groep ’20-‘21

Leerkracht 1

Leerkracht 2

1a

Juf J.J.J Guiljam-Seesing

Juf M.A. Bos-Koolmees

1b

Juf C.J. de Heer-Geluk

Juf A. de Blois-den Besten

1c (instroom,

Juf G.B. Schouten-de Pater

Juf E.H. Trouwborst-Groenendijk

vanaf januari)
1/2
2a
2b
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Juf N.M. Kreuk-Fluit
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3a

R2

3b

Juf M. Bos-Hoogendoorn

Juf W.J. Schollaart-Trouwborst

Juf A.C.J.A Boudesteijn-van

Juf M. Vermeulen-van Vliet

Heteren
4a

R3

Juf F. van Dijk-van der Velden

Juf C.A. de Groot-Vuik

4b

E3a

Juf H.P.A. Bosse-van Nood

Juf J. Alblas-Pronk

4c

E3b

Juf A.M.P. Bremmer

Juf W.E. de Groot-Otterspeer

5a

R4

Juf A.M. Harlaar

Juf S.H. Lagendijk-Tintel

5b

E4b

Juf A.T. de Raaf

Juf A. Keereweer-Pronk

5c

E4a

Juf M. Vermeulen-van Erkel

Juf C.A.I. Doornekamp-Schouten

6a

R5

Meester R. Kok

Juf J.B. van den Berg-Reijm

6b

E5

Meester D. Offermans

Juf L.C. Vuik-de Vos

7a

R6

Meester J. de Deugd

Juf C. Vermeulen-Slobbe

7b

E6

Juf G. Kaashoek

Juf A.E. van der Velden-Hak

7c/8c

E7b

Juf G. van Ooijen-Speksnijder

Juf E. Meijer-Bax

8a

R7

Juf L.J. van Dam

Juf J.J. van Dijk-Deelen

8b

E7a

Juf N.N. Jongeneel-Mieras

Bouw van de school
Wanneer u regelmatig over de Duikerlaan rijdt, ziet u hoe snel de bouw verloopt. Deze week zullen stellingen om
de school afgebroken worden en wordt het nieuwe schoolgebouw goed zichtbaar. Hier en daar zijn er al kozijnen
geplaatst. Op de eerste etage staan alle wanden. De wanden zijn inmiddels behangen en worden nu geschilderd.
Ook op de begane grond staan bijna alle wanden. Ook is de hoofdtrap naar de bovenbouw geplaatst. De trap naar
de middenbouw is een aantal weken geleden geplaatst. An de buitenkant zijn de bouwers ook bezig met de luifel
van de school.
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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.
Personeel
We nemen dit schooljaar afscheid van diverse leerkrachten. Vandaag heeft juf C. van Reenen voor het laatst
gewerkt. Zij heeft haar LIO stage bij ons gelopen en daarna vervangingswerk gedaan. Vrijdag hoopt zij in het
huwelijk te treden met Remco Duifhuizen. Na de zomervakantie hoopt zij aan het werk te gaan in HardinxveldGiessendam.
Daarnaast nemen we afscheid van juf W. Vuik. Zij hoopt vrijdag 9 juli in het huwelijk te treden met Henri Ruissen.
Na haar huwelijk gaat zij wonen in Asperen. Zij hoopt na de zomervakantie te gaan werken in Gameren.
We wensen beide collega’s een gezegende huwelijksdag toe!
En zoals hierboven vermeld nemen we ook afscheid van juf T. de Graaf, die in Barendrecht hoopt te gaan werken
na de zomervakantie. We willen deze collega’s hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. We wensen jullie
Gods Zegen toe voor de toekomst.
Overblijven
Enige tijd geleden heeft u een enquête ingevuld over het overblijven. Deze week ontvangt u een brief van de
overblijfcommissie, waarin staat hoe het overblijven vanaf het nieuwe schooljaar geregeld zal zijn. Ook ontvangt u
een inschrijfformulier voor als u uw kinderen op school wilt laten eten.
Laatste schoolweken

Wenmoment
Donderdagmiddag 8 juli van 14.15 uur tot 15.15 uur gaan alle leerlingen wennen bij hun volgende leerkracht. Ook
de leerlingen die direct na de zomervakantie starten in groep 1, zijn dit uur van harte welkom. Deze kinderen mogen
vanaf 14.10 uur via de achteringang van de school in het lokaal gebracht worden.

16 juli - pannenkoekenfeest
Gewoontegetrouw zullen alle leerlingen de laatste donderdag van het schooljaar op school pannenkoeken eten. Er
zijn die dag geen overblijfouders nodig. Wilt u uw kind(eren) drinken en een tussendoortje voor de morgenpauze
én wat drinken voor de lunchpauze meegeven? Wij zoeken ouders die bereid zijn om pannenkoeken te bakken.
Vanaf maandag 12 juli zullen er in elke groep pakken pannenkoekmix klaarstaan. Wilt u één of meerdere pakken
door uw kind(eren) mee naar huis laten nemen? U mag de pannenkoeken beleggen met suiker en ze om 12.00 bij
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de voordeur bezorgen. Personeel zal klaarstaan om de pannenkoeken in de juiste klassen te bezorgen. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking! De hele school is die dag om 14.15 uur uit.

17 juli – laatste schooldag
Uw kind wordt op vrijdag 16 juli nog op school verwacht. Die laatste lesdag duurt voor alle leerlingen van 8.3012.00 uur. Om 12.00 uur start voor iedereen de zomervakantie!
Vanuit de GMR
Beste lezers,
Onlangs is er door de GMR een voorstel vanuit de Raad van Bestuur neergelegd voor het wijzigen van de
schooltijden. Zie nieuwsbrief 17. U heeft hierop kunnen reageren. Dit is ook door een aantal ouders gedaan. Dank
daarvoor. Naar aanleiding hiervan en na diverse overleggen met het MT heeft de GMR hierin ingestemd.
Vriendelijke groet vanuit de GMR
Vanuit de MR
Beste lezers,
Bij deze weer een bericht vanuit de MR. Afgelopen 14 juni 2021 zijn wij weer bij elkaar geweest. Deze avond was
de laatste avond van het schooljaar 2020-2021. Op deze avond hebben we gesproken over het formatieplan. Ieder
jaar blijkt dit toch weer een puzzel. En dat is het ook dit jaar weer. Op het moment van vergaderen was deze dan
ook nog niet helemaal ingevuld. Er was uitgebreide info over de nieuwbouw en alles wat daarmee samenhangt. Fijn
dat de bouw zo goed loopt. We zien steeds meer hoe de nieuwe school, "de Olijfboom" eruit gaat zien.
Er wordt hard gewerkt zowel zichtbaar als ook op de achtergrond(nu nog vaak onzichtbaar). De verwachting is dat
we in het nieuwe jaar 2022 in het nieuwe gebouw kunnen starten.
De resultaten van de cito's stonden ook op de agenda. Hier werden mooie resultaten gezien. Fijn is dat er ondanks
het lastige schooljaar zulke resultaten werden behaald.
Opnieuw hebben we de veiligheid rondom de school besproken. We zijn blij dat er een paar ouders zich hebben
gemeld die helpen bij het oversteken. Echter het is op sommige momenten echt nog te gevaarlijk en de
doorstroming op het fietspad, vooral naast de school, is een grote zorg. Ook namens de MR willen we opnieuw een
beroep op u doen om het fietspad vrij te houden.
Deze avond was de laatste avond van het schooljaar. Dit betekend ook dat er weer een MR-lid aftreden is. Dit jaar
is dhr. J. Koppe aftredend. Hij heeft aangegeven zich opnieuw beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn. Dit vinden
wij als MR erg fijn, zeker nu we zo dicht op de verhuizing zitten. Echter wij willen echter wel de oproep neerleggen
bij u. U kunt zich kandidaat stellen door u aan te melden voor zaterdag 9 juli 2021, bij onze secretaris:
A.deBlois@ebenhaezer-capelle.nl . Als zich geen kandidaten melden dan zal dhr.J. Koppe een nieuw termijn ingaan
als MR-lid.
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Na de zomervakantie gaat onze MR samen met de MR van de Rehobothschool.
Wij wensen u allen een goede en fijne vakantieperiode toe.
Hartelijke groet vanuit de MR.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 16 juli.
Bijlagen
-

Bijlage 1 – Informatiebrief ouders vangnetzwemmen (voor leerlingen van groep 5 en 6)

-

Bijlage 2 – Inschrijfformulier vangnetzwemmen

Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Aan de ouders/verzorgers
van Capelse leerlingen zonder zwemdiploma A

datum

x

kenmerk

x

22 juni 2021

BU2021.0054

x
deelname vangnetzwemmen
schooljaar 2020/2021

X

Onderwerp

uw kenmerk/brief van

x

doorkiesnummer

010-258 8787
behandeld door/e-mail

x

Sietske Ott
zwemmen@sportiefcapelle.nl

Beste ouders/verzorgers,
Het vangnetzwemmen is een door de gemeente gefinancierde regeling om Capelse
kinderen uit de groepen 5 en 6 als nog het Zwemdiploma A van het Zwem- ABC te laten behalen. Uw
kind komt hiervoor in aanmerking.
Voor deelname aan de zwemlessen wordt van u een éénmalige bijdrage gevraagd van
€ 50,- per schooljaar. Deze dient per pin afgerekend te worden aan de receptie van het zwembad.
Tevens dient u een zwemlespas aan te schaffen waarmee de aanwezigheid van uw kind wordt
geregistreerd. Bij elke volgende les dient u met de zwemlespas langs de kassa te lopen voor
registratie. Eenmalige kosten van deze pas zijn €6 en dienen ook per pin te worden betaald.
Bijgaand treft u een inschrijfformulier aan, dat u uiterlijk 16 juli 2021 in dient te leveren bij de receptie
van zwembad Aquapelle. Zwembad Aquapelle is gelegen aan de Alkenlaan 85, 2903 EB Capelle aan
den IJssel. Wij kunnen dan in de zomervakantie de planning gaan maken.
Meer informatie over het zwembad en over Sportief Capelle kunt u ook vinden via
www.sportiefcapelle.nl en www.sportcomplexaquapelle.nl.
Heeft u vragen, bel of mail dan gerust. Zien we jullie binnenkort in Aquapelle?
Met vriendelijke groet,

Sietske Ott
Programma Coördinator Zwembad Aquapelle

x

INSCHRIJFFORMULIER VANGNETZWEMMEN SCHOOLJAAR 2020/2021
Graag aanmelden voor vrijdag 20 november

Gegevens Kind:
Naam kind
Straatnaam
Postcode +
Woonplaats
Emailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht

Jongen
Meisje

School
Groep
Extra:
Zijn er eventuele
bijzonderheden
welke invloed
kunnen hebben op
de zwemprestaties
van uw kind?

Datum:

…………………………………………………………………..

Handtekening ouder/verzorger

……………………………………………………

