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Bij de start van het nieuwe schooljaar
De zomervakantie is voorbijgevlogen. Op het ogenblik dat wij deze nieuwsbrief schrijven is niemand
van de leerlingen, ouders, bestuursleden en collega's overleden en mogen we allen nog zijn in het
heden van de genade. Laat dat voor ons allen tot verwondering zijn. Anderen moesten het tijdelijk
met het eeuwige verwisselen. We denken in het bijzonder aan de moeder van meester Roobol. Zij ging
de weg van alle vlees. Vanaf deze plaats willen we meester Roobol en zijn familie van harte condoleren
en wensen hen allen de sterkte en de troost des Heeren toe in dit verdriet. De Heere heilige ook deze
roepstem aan ons aller hart en vervulle aan de rouwdragenden: “(…) Dat de rouwdragenden door heil
verheven worden.” (Job 5:6-11).
Het wordt een heel bijzonder schooljaar. Vanaf 1 augustus jl. heet onze school officieel “De
Olijfboom”. Aan het begin het jaar 2022 zullen we de nieuwe school gaan betrekken aan de
Pelikaanweg in Capelle aan den IJssel. Voor de kerstvakantie hopen we alles in te pakken om
vervolgens in de kerstvakantie te gaan verhuizen. Na de kerstvakantie hopen we alles uit te pakken en
te starten in de nieuwe school.
We heten juffrouw Kaashoek (groep 7b) en meester Meulstee hartelijk welkom! Zij hopen officieel
volgende week te starten op 'De Olijfboom'.
Jaaropening
De gezamenlijke jaaropening gaat door met een aantal wijzigingen. De jaaropening vindt vanwege de
geldende coronamaatregels plaats zonder de ouders. We hebben daarom besloten groep 1 en 2 niet
te laten deelnemen aan de jaaropening, maar de ouders te vragen de kleuters direct naar school te
brengen. De school begint om 08.30 uur. De ouders ontvangen een link om thuis mee te kunnen
luisteren:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1163-Gereformeerde-Gemeente-Capelle-ad-IJsselMiddelwatering---Elim/events . Natuurlijk kunnen de leerlingen in groep 1 en 2 in de klassen ook
meeluisteren met de jaaropening.
De leerlingen van groep 3-8 van de Eben-Haezerschool worden tussen 08.40-09.00 uur verwacht in de
Elimkerk. Alle leerlingen van de Rehobothschool worden om 08.30 uur op school verwacht. Daar
zullen bussen klaar staan om de leerlingen van groep 3-8 en de leerkrachten naar de Elimkerk te
rijden. In de kerk worden de leerlingen opgevangen.
Om 09.00 uur zal de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer B.H.W. Oudshoorn, de bijeenkomst
openen. Ds. F. van Binsbergen zal een meditatie uitspreken en meester Paul zal een bijbelvertelling
vertellen. De heer P.M.D. Weijers, lid van de Raad van Toezicht, zal de jaaropening afsluiten. Om
10.00 uur lopen de leerlingen van de Eben-Haezerschool samen met de leerkrachten terug naar de

Lijstersingel. De bussen zullen klaar staan om de leerlingen van de Rehobothschool weer naar de
Zevensprong te brengen.
Het is een goede gewoonte om tijdens onze jaaropeningen te collecteren voor een goed doel. We
willen dit jaar de collecte tijdens de jaaropening bestemmen voor het reformatorisch onderwijs in
Schotland. Er zijn al verschillende jaren goede contacten met deze school. Tijdens het laatste contact
net voor de vakantie is aangegeven dat ze heel graag een deel van ons oude schoolmeubilair zouden
krijgen. We willen de collecte dan ook bestemmen om bij te dragen in de hoge vervoerskosten. Het
zou fijn zijn als u uw kind(eren) collectegeld kunt meegeven. Wilt u op andere manier iets bijdragen
aan dit doel dan kunt het natuurlijk ook overmaken op het volgende rekeningnummer: NL65 INGB
0006 1957 92 t.n.v. Verstr v Ond. Op Geref. Grondslag Eben-Haezer.
Regels in de school rondom corona
De overheid heeft de regels vorige week weer aangepast. Aanwezigheid in de school van ouder(s)/
verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan mits de algemeen geldende
afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast. Indien dat niet kan wordt een
mondkapje geadviseerd (dus niet verplicht gesteld!). Bij groepsactiviteiten zoals teamvergaderingen,
vieringen, weekopeningen, enz. moet rekening worden gehouden met de basisregels voor
gezondheid en hygiëne. Daarnaast moeten volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden. De
grootte van de ruimte bepaalt hoeveel volwassen toeschouwers aanwezig kunnen zijn.
Dat betekent concreet dat de leerlingen van groep 1 en 2 weer door de ouders in de groepen mogen
worden gebracht en dat de leerlingen van groep 3 alleen de eerste week door hun ouders in groep 3
mogen worden gebracht. Ook zullen de overblijfkrachten met onze leerlingen overblijven.
Blijdschap
Maandag 16 augustus werd familie Kasbergen, Rozensingel 23, 2906 EG Capelle aan den IJssel, verblijd
met de geboorte van een dochter en zusje Jannetje Julia. Julia is haar roepnaam. Julia is het zusje van
Rosanne (groep 8a), Mark (groep 2a) en Sarah-Rose. We willen de familie hartelijk feliciteren en we
wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen. De Heere geve dat het ook voor de
kleine Julia waar mag worden: “Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn
Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden.”(Psalm 72:17)
Schooltijden
Vanaf maandag 30 augustus 2021 gelden de nieuwe schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: ’s morgens 08.30 – 12.00 uur en ’s middags 13.00-15.15 uur. Woensdag: 08.30-12.15 uur. De
kleuters zijn vrijdag vrij.
Maandag 30 augustus 2021 zijn de kinderen i.v.m. de startvergadering van het personeel om 12.00
uur uit.
Fotograaf komt langs
Donderdag 2 september komt fotograaf Hammerstein langs op de beide scholen. Hij maakt voor beide
scholen i.v.m. de sluiting in december 2021 een fotoboek van de beide scholen. Hij zal daarom een
personeelsfoto, groepsfoto's en een foto van alle leerlingen bij elkaar, een schoolfoto, maken.
Nieuwe methodes
Met ingang van het nieuwe school gaan we op de beide scholen werken met dezelfde methodes. Dat
betekent voor de vakken taal en natuur en techniek dat een gedeelte van de leerlingen van ‘De
Olijfboom’ met een nieuwe methode gaan werken.

Taal
Vanaf schooljaar 2021-2022 werken beide scholen met de methode ‘Staal’. De methode ‘Staal’ noemt
twee uitgangspunten: leren door modellen (voorleren door de leerkracht) en leren van impressie naar
expressie. Het modellen gebruiken wij al jarenlang op school waarbij de leerkracht als expert voordoet
welke denkprocessen nodig zijn om tot bepaalde antwoorden te komen. Door te leren vanuit
impressie naar expressie bereik je dat kinderen leren op een dieper niveau en dat er verwondering
ontstaat over de dingen die ze leren.
In de spellinglijn van Staal is de methodiek van José Schraven toegepast. Bepaalde steeds
terugkerende spellingproblemen, zoals medeklinkerverdubbeling en open lettergrepen, worden in
Staal goed aangeboden. Omdat er veel kinderen zijn die worstelen met spellingproblemen, zijn we blij
met deze methodiek. De methode ‘Staal’ sluit aan bij de methode ‘Lijn 3’ die in groep 3 gebruikt wordt.
Natuur en techniek
Voor natuuronderwijs gebruiken we de methode ‘Wondering the World’. Deze methode is geschreven
door de makers van ‘Venster op Nederland’. 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.
Naast de lessen uit bovengenoemde methoden gaat juf Berger met groep 3 t/m 8 met enige regelmaat
de natuur in. Dit is een meer dan waardevolle aanvulling!
Lay-out
De nieuwsbrief krijgt in de loop van dit schooljaar een nieuwe lay-out. Daar wordt op de achtergrond
hard aan gewerkt. Tot die tijd werken we met deze lay-out.
De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 3 september 2021.
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,
Meester A.J.L. Paul
Meester J. van Dijk

