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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’

Aangescherpte maatregelen
Inmiddels gonst het van berichten. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om
het onderwijs open te houden, van basisschool tot en met universiteit. Wat ons betreft blijven de
scholen open. Dus ook de Eben-Haëzerschool zal maandag weer open gaan. Incidenteel zullen we een
groep wellicht een dag naar huis moeten sturen, want verschillende collega’s zijn nog ziek. We voeren
wel de verscherpte maatregelen in:
Basisregels
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen.
Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra
uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Extra uitwerking van de
basismaatregelen in het onderwijs:
• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• De bijeenkomst rondom het kerstfeest van donderdag 23 december gaat door zonder
aanwezigheid van ouders.
• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen.
Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten
krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
• Regelmatig handen wassen
• Binnenruimtes ventileren
• Geen handen schudden
1

Nieuwsbrief De Olijfboom

Overblijven
Dat betekent dat de meesters en de jufs tussen de middag eten met de kinderen. De overblijfouders
doen de pleinwacht op het plein in de grote pauze. We vragen aan de meester en de jufs of zij na
afloop van de pauze naar de buitendeur lopen en contact zoeken met de overblijfkrachten die
pleinwacht hebben gelopen of er nog zaken zijn die gedeeld moeten worden.
Zo weinig mogelijk ouders in de school
Omdat we de 1,5 meter afstand bij de ouders onderling bij het binnenbrengen van de kleuter en/of
peuter in de school niet kunnen waarborgen, vragen we de ouders om hun kleuter en/of peuter bij de
schooldeur af te zetten. De collega’s vangen de leerlingen bij de lokaaldeur op. We maken een
uitzondering voor onze nieuwe peuters en kleuters. De ouders mogen dan hun zoon of dochter de
eerste twee weken zelf binnenbrengen.
Ouders zijn natuurlijk wel welkom voor noodzakelijke gesprekken zoals het protocol ook aangeeft:
‘Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.’ We vragen of de ouders
een mondkapje willen dragen wanneer zij in de school zijn.
Geen luizencontroles
Er vinden voorlopig geen luizencontroles plaats. Dat betekent dat u als ouder zelf uw kind(eren)
controleert op de aanwezigheid van luizen en/of neten. Mocht dat het geval zijn, geeft u dit dan door
aan de leerkracht van uw kind.
Geen leesmoeders
Tot nadere berichtgeving werken we ook niet met leesmoeders in de school.
De Olijfboom
Voortgang
Het nieuwe schoolplein krijgt steeds meer vorm nu ook het groen geplant is door firma Reijm.
Daarnaast is firma Koelewijn klaar met de bestrating van het schoolplein. Firma van Ee is bezig met
het plaatsen van de speeltoestellen, enz. Firma Reinders heeft kastenwanden en de speelverdiepingen
geplaatst. Firma Heutink is bezig geweest met het ophangen van de digiborden in de lokalen.
Vervoer
Zo komt de nieuwe school steeds dichterbij. Wellicht zijn er ouders die tegen het reizen naar ‘De
Olijfboom’ opzien vanwege de grotere afstand tussen thuis en school. Met name zal een deel van de
ouders en leerlingen van de Rehobothschool een langere reistijd hebben. Wanneer u
vervoersproblemen verwacht, neemt u dan contact op met meester J. van Dijk:
j.vandijk@olijfboomcapelle.nl . We kunnen dan samen kijken en nadenken over een oplossing.
Voetbalkooi
Maandag 29 of dinsdag 30 november wordt de voetbalkooi van de Rehobothschool gedemonteerd en
overgeplaatst naar het schoolplein van ‘De Olijfboom’.
Verhuizing
Zaterdag 8 januari 2022 is het zo ver. Dan hopen we te verhuizen van de Lijstersingel 22a en
Zevensprong 1-3 naar de Pelikaanweg 4 in Capelle aan den IJssel. We kunnen daar vele handen bij
gebruiken! We zoeken vaders die mee willen helpen. U kunt zich opgeven bij meester Paul:
a.j.paul@olijfboomcapelle.nl
Persbericht
In het plaatselijk huis aan huis krantje ‘Het Kontakt’ (IJssel en Lekstreek) van deze week stond een
bericht over de nieuwe school. U vindt het artikel onder aan deze nieuwsbrief.
2

Nieuwsbrief De Olijfboom

Kennismaken met de nieuwe school
We vinden het voor de leerlingen van groot belang dat zij zich snel thuis gaan voelen op de nieuwe
school. We doen er alles aan om uw zoon of dochter goed voor te bereiden. We willen o.a. woensdag
15, donderdag 16 en vrijdag 17 december per groep of per twee groepen een bezoek brengen aan de
nieuwe school. Waar kom je binnen? Waar is mijn lokaal? Waar laat ik mijn jas of tas? Hoe gedraag ik
mij op de nieuwe school? Enzovoorts.
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
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. De officiële opening staat
gepland op woensdag 12 januari 2022. In de middag en avond zal er open dag worden gehouden.
Nadere informatie over tijden, enz. volgt nog.
Kibeo
Na de kerstvakantie zal Kibeo de peuteropvang in ‘De Olijfboom’ van ons overnemen. Na de
zomervakantie heeft Kibeo de BSO overgenomen. Straks op onze nieuwe locatie zal én de
peuteropvang én de naschoolse opvang (BSO) vallen onder de hoede van Kibeo. Zie voor meer
informatie 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 10 december 2021.

Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,
Meester A.J.L. Paul
Meester J. van Dijk

Bijlage:
• Bijlage 01 Schoolnieuwsbrief KIBEO Peuteropvang en BSO
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Overgenomen uit Het Kontakt IJssel en Lekstreek 24 november 2021

Nieuwe basisschool De Olijfboom opgeleverd

CAPELLE • Afgelopen week werd de reformatorische basisschool De Olijfboom opgeleverd.
Leerlingen van de Rehobothschool en de Eben-Haëzerschool krijgen hier na de
kerstvakantie voortaan samen les. De huidige schooldirecteuren Johan van Dijk en Arie-Jan
Paul zijn trots en dankbaar voor het resultaat.
Minder dan een jaar na de eerste heipaal is De Olijfboom opgeleverd. Afgelopen week
kregen de directeuren de symbolische sleutel overhandigd van wethouder Struijvenberg. De
school, die straks ruimte biedt voor ongeveer 470 leerlingen, krijgt onder meer een groen
schoolplein, een ruime gymzaal en eigen schoolbibliotheek. Vooral dat laatste was
belangrijk. “Tijdens corona heeft lezen een spurt genomen en dat willen wij eigenlijk
vasthouden”, zegt Johan van Dijk. “Vanuit de schoolbibliotheek kunnen de kinderen de
boeken ook mee naar huis nemen”.
Het groene schoolplein sluit aan bij de visie van de school als het gaat om zorgdragen voor
het klimaat en de Schepping. De school heeft ingezet op duurzaamheid. “Dit is de eerste
duurzame en bijna energieneutrale school in Capelle”, vertelt Johan van Dijk in het nu nog
lege schoolgebouw aan de Pelikaanweg. “De school is gasvrij, heeft extra dubbel glas, bijna
300 zonnepanelen op het dak en een bijzonder vloersysteem waarmee de warmte beter
behouden blijft in de winter”.
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Plan scholen en gemeente
“De wens om twee scholen samen te voegen, kwam bij ons vandaan”, legt Arie-Jan Paul uit.
“Wij wilden op de langere termijn naar één school toe”.
“Dat heeft te maken met de opheffingsnorm, die erg hoog is in Capelle”, licht Johan van Dijk
toe. “In het vorige Strategisch Huisvestingsplan in 2016 hebben wij aangegeven aan de
gemeente Capelle dat mochten er dingen gaan veranderen, wij graag mee willen denken.
Niet wetend dat wij een jaar later de eersten zouden zijn en de gemeente plannen had om
de scholen samen te voegen”. Vanuit een reformatorische onderwijsvisie en het christelijk
geloof richt de school zich op de kernwaarden vertrouwen, verbinding,
verantwoordelijkheid, vakmanschap en groei.
Johan van Dijk gaat op De Olijfboom als directeur aan de slag, Arie-Jan Paul gaat met
pensioen. In januari 2022 hopen de twee scholen te verhuizen naar de nieuwe school. “Het
bijzondere is dat de hele verhuizing wordt uitgevoerd door ouders van de leerlingen”, zegt
Arie-Jan Paul. “De inzet en betrokkenheid van de ouders is echt ongelooflijk”, zegt Johan van
Dijk.

Huub Lakerveld
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Spelen, leren en ontdekken bij Kibeo de Olijfboom
Wist u dat er bij Kibeo de Olijfboom veel te zien, beleven en ontdekken is voor uw peuter?
Spelenderwijs leert uw peuter een heleboel. Zo werken we aan de taalontwikkeling van uw peuter. Dit
doen we door het zingen van liedjes en het benoemen van de dingen die we doen. Voor de
woordenschat lezen we elke dag voor. Maar er is ook ruimte voor beginnend rekenen, bijvoorbeeld
door elke dag tot 10 te tellen. We benoemen de dagen van de week en leren de begrippen veraf en
dichtbij.
Daarnaast krijgt uw kind de christelijke normen en waarden mee net zoals thuis. We beginnen en
eindigen de dag met een gebed, we zingen psalmen en luisteren in de kring met z’n allen naar een
verhaal uit de Bijbel.
Bij een peutergroep maakt uw kind snel vriendjes of vriendinnetjes. Uw kind ontwikkelt zich
gemakkelijker wanneer hij of zij meerdere dagen in een vast ritme naar de opvang komt. Het biedt rust
en stabiliteit. Kinderen worden socialer van de opvang, leren rekening houden met elkaar en hoe ze
samenwerken met andere kinderen. Ook de pedagogisch medewerkers leren uw kind, de behoeftes
en hun ontwikkellijn beter kennen. Hierdoor kunnen ze uw kind gemakkelijker begeleiden en
stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.
De peutergroep gaat 5 ochtenden open. Van maandag tot en met vrijdag. Hierdoor bieden wij meer
keuzemogelijkheid in de dagdelen. Ook is er dan ruimte om voor 2 dagdelen te kiezen wat ten goede
komt voor de ontwikkeling van uw peuter.
Na schooltijd gezellig spelen met vriendjes
Uw kind kan na schooltijd spelen bij de buitenschoolse opvang (BSO). De pedagogisch medewerkers
maken er altijd een leuke middag van! Waar heeft uw kind zin in? Hij of zij is de baas! Natuurlijk zijn
regels en afspraken belangrijk op de BSO, maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig
maken van keuzes en het spelen met leeftijdsgenootjes. De activiteiten zijn erg afwisselend; zo gaan
we aan de slag met sportieve activiteiten en is er genoeg ruimte om te knutselen of spelletjes te doen!
De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. Heeft u interesse in andere dagen? Geeft u dit
dan aan bij Klantrelatie van Kibeo. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij ook op andere dagen open.
Wilt u zien hoe een dag eruit ziet? Bekijk de video voor een impressie!
Wij zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers
Wij zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers om ons team in Capelle aan den IJssel te versterken.
Bent u, of kent u, iemand die op zoek is naar een leuke en afwisselende baan? Bekijk onze vacatures:
• Peutergroep
• Buitenschoolse opvang
Is het al wat langer geleden dat u in de kinderopvang gewerkt heeft of uw diploma behaald heeft?
Solliciteer
dan
ook,
we
bespreken
graag
de
mogelijkheden
met
u!
Interesse?
Wilt u meer weten over de opvangmogelijkheden van uw kind bij Kibeo de Olijfboom? Neem contact
op via l.vanalphen@kibeo.nl en maak een afspraak voor een rondleiding. We maken graag kennis met
u en uw kind!

Kibeo de Olijfboom
Lijstersingel 22a, Capelle aan den IJssel
olijfboom@kibeo.nl
Tel. 06 59 81 24 17
Peutergroep: geopend van ma t/m vr van 8.30 – 12.30 uur
BSO: geopend op ma, di en do tot 18.30 uur

