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Agenda
Donderdag 23 december 2021

08.30 uur Kerstbijeenkomst Eben-Haezerschool (in
de Elimkerk)
Donderdag 23 december 2021
08.30 uur Kerstbijeenkomst Rehobothschool (in de
school)
Donderdag 23 december 2021
12.00 uur School gaat uit
Vrijdag 24 december-maandag 10 januari 2022 Kerstvakantie
Zaterdag 8 januari 2022
Verhuizing naar ‘De Olijfboom’
Tijdelijke sluiting locatie Eben-Haezerschool
Vrijdagavond 12 november heeft demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge in een
persconferentie verscherpte coronamaatregelen aangekondigd voor in ieder geval de komende drie
weken (tot en met 3 december).
Continuïteit onderwijs
Ook wij hebben binnen onze scholen te maken met besmettingen, zowel onder leerlingen als onder
onze medewerkers. Met name op onze locatie Eben-Haezerschool zijn vandaag meer dan 70 leerlingen
ziek. Daarnaast waren 15 medewerkers deze week kortere of langere tijd ziek. Verschillende ouders
hebben hun terechte ongerustheid met ons gedeeld. We hebben hierover contact gehad met de GGD
Rotterdam, afdeling onderwijs. Het advies van de GGD Rotterdam is de scholen open te houden en
zo lang mogelijk door te gaan met fysiek onderwijs geven, tenzij het niet meer verantwoord is. Zoals
u van ons gewend bent, hebben wij er alles aan gedaan om onze scholen open te houden. We zien
echter nu dat de gezondheid van de leerlingen en de collega’s, de continuïteit en kwaliteit van ons
onderwijs en de draagkracht van onze collega’s in gevaar komt.
Tijdelijke sluiting locatie Eben-Haezerschool en de locatie Duikertjes
De Raad van Bestuur heeft daarom vanmorgen besloten de Eben-Haezerschool en de peuteropvang
De Duikertjes vanwege de vele besmettingen met ingang van morgen, vrijdag 19 november 2021, te
sluiten tot en met vrijdag 26 november 2021. Dat betekent dat de leerlingen van groep 3-8 van de
Eben-Haezerschool vanaf maandag 22 november(!) thuisonderwijs volgen via MOO t/m vrijdag 26
november 2021. De lessen worden door de leerkrachten klaargezet. Voor de peuters en voor de
leerlingen van groep 1-2 is er geen thuisonderwijs de komende week. We hopen met deze korte
lockdown het aantal besmettingen binnen de school en binnen de peuteropvang terug te dringen.
Noodopvang op de locatie Eben-Haezerschool
Omdat de school de bron is van besmettingen zijn we voorzichtig met de opvang van leerlingen op
school. Natuurlijk is er voor de leerlingen van wie de ouder(s) werken in een cruciale beroepsgroep
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noodopvang mogelijk. Wanneer u hier gebruik van maakt, kunt u zich via de mail richten tot meester
Paul: a.j.paul@olijfboomcapelle.nl .
Locatie Rehobothschool blijft open
Omdat het aantal besmettingen op de locatie Rehobothschool op dit moment laag is, blijft deze locatie
uiteraard open. Het allerbeste is het als we de besmettingen buiten de deur houden. Helaas hebben
we daar niet volledig invloed op, maar we kunnen wel een aantal dingen doen. Bij klachten vragen we
u uw kind thuis te houden en te laten testen, uiteraard geldt dit ook voor onszelf en onze collega´s.
Op die manier kunnen we het virus zoveel mogelijk buiten de klas houden en de scholen open houden.
Wanneer uw zoon of dochter in quarantaine moet of positief getest is of klachten heeft, kunnen zij
hun lessen thuis maken via MOO.
Zo weinig mogelijk ouders in de school
Omdat we de 1,5 meter afstand bij de ouders onderling bij het binnenbrengen van uw kleuter en/of
peuter in de school niet kunnen waarborgen, vragen we u om uw kleuter en/of peuter bij de
schooldeur af te zetten. De juf zal uw zoon of dochter binnen opvangen bij de lokaaldeur. We maken
een uitzondering voor onze nieuwe peuters en kleuters. Als uw kind nieuw op school komt, mag u uw
zoon of dochter de eerste twee weken zelf binnenbrengen. De overblijfouders en de leesmoeders
blijven welkom in de school. Dit alles geldt zowel voor de Eben-Haezerschool met De Duikertjes (na
de tijdelijke sluiting) als voor de Rehobothschool met 't Kapoentje. VoorlopigDit geldt ditvoorlopig tot
nadere aankondiging.
Waar brengt het ons?
Toen we op zondag 15 maart 2020 in opdracht van de overheid u moesten berichten dat de scholen
moesten sluiten, schreven we u: “Laten we ons verootmoedigen voor de Heere en Zijn hand in deze
bijzondere omstandigheden opmerken. De bede uit psalm 60 vers 1 (berijmd) moge ook onze bede
zijn. "Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heere, het ganse land geschud, gespleten door
Uw hand; Het wankelt; het gevoelt Uw slagen; Ai, red, genees het van zijn plagen." Nu zijn ruim
anderhalf jaar verder. Waar hebben deze omstandigheden ons gebracht? Verschillende leerlingen,
ouders en collega’s ervaren in de familie of hebben van dichtbij ervaren wat het is om geliefden te
verliezen aan deze ernstige ziekte. De Heere gedenke deze families en trooste de rouwdragenden.
Verdriet
Maandag 15 november 2021 overleed de opa van collega E. Meijer-Bax en van Nina Schot (groep 7a),
de heer J. Blokland, op de leeftijd van 88 jaar. De Heere gedenke en trooste de rouwdragende familie
en geve dat het waar mag worden: “De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds,
alzo bloeit hij. (…) Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over
degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Aan degenen die Zijn verbond
houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.” (Psalm 103 : 15-18)
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Naast alle zorgen rondom het Covid-19-virus zijn er ook blijde gebeurtenissen. Wethouder M.
Struyvenberg van o.a. onderwijshuisvesting van de gemeente Capelle aan den IJssel droeg maandag
15 november jl. officieel de nieuwe school aan ons over. Een moment om dankbaar voor te zijn.
Precies 360 dagen na de start van de bouw van de school is de aannemer Middelwateringbouw klaar
met de bouw van dit project. Het hele bouwproject is voorspoedig verlopen. We zien terug op een
fijne samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel. Vanaf het moment in het najaar van
2017 dat we het eerste contact met de gemeente hadden tot op dit moment is alles in goede harmonie
verlopen.

Wethouder M. Struyvenberg overhandigde officieel de school aan de directie

Ook de samenwerking met de aannemer Middelwateringbouw was subliem. We zijn natuurlijk nog
niet klaar. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de inrichting van de lokalen. Firma Reinders is hard
bezig met de bouw van de kasten in de lokalen. Ook wordt er hard gewerkt aan het nieuwe
schoolplein.
Zaterdag 20 november
Een aantal vaders gaan zaterdag 20 november aan de slag in de nieuwe school voor het ophangen van
een aantal zaken. Deze vaders worden om 08.00 uur verwacht op de Pelikaanweg !
Sluiting van de scholen
Donderdag 23 december 2021 zullen de beide scholen, de Eben-Haezerschool en de Rehobothschool,
definitief haar deuren sluiten. De leerlingen van de Eben-Haëzerschool worden om 08.30 uur in de
Elimkerk verwacht voor de kerstbijeenkomst. De leerlingen hebben van de Rehobothschool starten
om 08.30 uur gewoon op school en hebben daar aansluitend de kerstbijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt er ook aandacht gegeven aan de sluiting van de scholen. De scholen gaan
donderdag 23 december 2021 om 12.00 uur uit. Vrijdag 24 december zijn de leerlingen vrij. Zaterdag
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8 januari 2022 gaan we verhuizen. Maandag 10 januari 2022 zullen alle dozen worden uitgepakt.
Dinsdag 11 januari 2022 zal de eerste schooldag zijn op de nieuwe school. Over de officiële opening
krijgt later meer informatie.
Vacature Kibeo pedagogisch medewerkers
Een herhaalde oproep. In bijlage 01 treft u een flyer aan van Kibeo. Kibeo verzorgt momenteel de BSO
op ‘De Olijfboom’ en zal vanaf 1 januari 2022 ook de peuteropvang op ‘De Olijfboom’ gaan verzorgen.
Interesse in de functie van pedagogisch medewerker bij Kibeo? Voor meer informatie kun je op
werkdagen telefonisch contact opnemen met Lisette Mourits, vestigingsmanager, telefoon 06 59 81
06 66. Interesse in een gecombineerde functie? Dat kan ook! Zie de advertentie in de bijlage 01.
Weblog ‘De Olijfboom’
De weblog van de bouw van ‘De Olijfboom’ gaat 2 december 2021 uit de lucht nu wij de sleutel van
de school hebben ontvangen.
De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 26 november 2021.
Bijlage:
1. Bijlage 01 Flyer advertentie Kibeo vacatures pedagogisch medewerker
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,
Meester A.J.L. Paul
Meester J. van Dijk
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Geachte heer/mevrouw,
Medisch-wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de toekomstige bestrijding en
behandeling van COVID-19. In deze brief informeren wij u graag over een wetenschappelijke
studie naar COVID-19. De studie is mogelijk gemaakt en gefinancierd door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, al dan niet in samenwerking met de organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Nederland (ZonMw).
Wij benadrukken dat het meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek uw eigen vrije keuze
is. Bespreek dit rustig met partner, vrienden of familie. Meer algemene informatie over
medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt u in deze brochure van het RIVM.
LongCOVID studie
Het RIVM vraagt mensen met een positieve coronatest om mee te doen met het LongCOVIDonderzoek. Het LongCOVID-onderzoek brengt de langdurige gezondheidsimpact van
besmetting met COVID-19 in kaart. We vragen deelnemers aan het onderzoek om een jaar
lang regelmatig een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, of en wanneer zij
gevaccineerd zijn, en hun gebruik van zorg en medicijnen. Dit onderzoek is toegankelijk voor
zowel volwassenen als kinderen van alle leeftijden.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het onderzoek of wilt u zich aanmelden? Bekijk dan de folder op de
volgende pagina en bezoek de website https://longcovid.rivm.nl.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
GGD GHOR Nederland in samenwerking met Ministerie van VWS en ZonMw

Bijlage: Onderzoek Bron- en Contactonderzoek GGD GHOR Nederland

Positief getest? Doe mee aan het LongCOVID-onderzoek

RIVM

Je bent positief getest op corona. We willen je vragen of je mee wilt doen
aan het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. Je kunt je aanmelden op
longcovid.rivm.nl

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Wat is het voor een onderzoek en wat wordt onderzocht?
Met het LongCOVID-onderzoek doet het RIVM onderzoek naar de lange
termijn gezondheidsimpact van COVID-19, de ziekte die door het
coronavirus wordt veroorzaakt.

T 030 274 91 11
longcovid@rivm.nl

Een deel van de mensen die corona hebben gehad heeft hier een tijd na
de infectie nog last van. Zoals vermoeidheid, benauwdheid en pijn. Het is
belangrijk om te weten hoeveel mensen met corona op langere termijn
nog klachten houden, wat deze klachten precies zijn en hoe ernstig ze
zijn. In het LongCOVID-onderzoek vergelijken we mensen met een
positieve test op het coronavirus met mensen met een negatieve
testuitslag, of mensen die niet getest zijn.
Positieve testuitslag? Dan graag binnen 7 dagen aanmelden
Ben je positief getest en wil je meedoen? Meld je dan binnen 7 dagen na
je testuitslag aan voor het onderzoek. Dat geldt ook voor kinderen met
een recente positieve testuitslag. Een kind kan de vragenlijst zelf invullen,
met hulp van een ouder of verzorger of de ouder of verzorger kan het
voor het kind invullen.
Aanmelden later dan 7 dagen na een positieve test kan wel, maar dan
worden je gegevens apart van de andere deelnemers geanalyseerd.
Hoe werkt het onderzoek?
Als je mee doet aan het onderzoek vragen wij je gedurende een jaar 4
keer om een vragenlijst in te vullen en om ons op de hoogte te houden
van je klachten. Het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld zo’n 20
minuten van je tijd.
Meedoen of meer informatie?
Je deelname aan het onderzoek is belangrijk. Want, hoe meer mensen
meedoen, hoe meer we te weten komen over long covid. Wil je meedoen?
Of eerst meer informatie over dit onderzoek? Kijk dan op de website
longcovid.rivm.nl en meld je aan. Heb je een vraag en vind je daar het
antwoord op je vraag niet? Stuur dan een mail naar: longcovid@rivm.nl
Dank je wel!
Hartelijke groet,
Team LongCOVID
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