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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’

De Olijfboom
Nieuwe directeur-bestuurder
De organisatiestructuur van ‘De Olijfboom’ is inmiddels reeds enkele maanden in uitvoering, alleen de
functie van de nieuwe directeur-bestuurder was nog niet ingevuld. Inmiddels kunnen we u melden
dat we een directeur-bestuurder hebben kunnen benoemen per 1 januari 2022! De heer M. Weerheim
zal vanaf het nieuwe kalenderjaar op De Olijfboom deze functie gaan vervullen. Hij zal deze functie
parttime gaan uitvoeren.
Omdat het voor onze schoolvereniging een nieuwe functie betreft zal de heer M. Weerheim in de
eerste periode, samen met het bestuur en met de directeur, meester J. van Dijk en de teamleiders,
juf J. van Dijk-Deelen (bovenbouw), juf L. Keereweer-Pronk (middenbouw) en juf S. van der Veldenvan Zanten (onderbouw), de precieze invulling van de functie gaan ontdekken en bepalen. De
uitkomsten hiervan worden betrokken bij het onderzoek (dat loopt via een door de raad van bestuur
en de raad van toezicht ingestelde werkgroep) naar de mogelijkheden van het vernieuwen van de
structuur van bestuur en toezicht voor onze vereniging.
Naast de werkzaamheden die de heer M. Weerheim binnen de VVOGG gaat doen is hij ook parttime
werkzaam bij Mantum Onderwijs als directeur-bestuurder. Zijn ervaring in dit vakgebied hopen we
dus goed te kunnen gebruiken.
Vanuit het bestuur willen we de heer M. Weerheim – net als het MT en het overige personeel – veel
wijsheid en Gods zegen toewensen bij het uitvoeren van de toebedeelde taken.
Met een hartelijke groet namens de Raad van Bestuur,
Henry Oudshoorn, voorzitter
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Blijf ik wel in mijn eigen groep?
Dinsdag 11 januari 2022 starten we met alle groepen op de nieuwe school ‘De Olijfboom’. Dat is best
wel spannend. Blijf ik wel in mijn eigen groep? Ja, we gaan dit schooljaar geen groepen vermengen.
De huidige groepen op de Eben-Haezerschool en de Rehobothschool gaan zoals ze nu bestaan zo over
naar ‘De Olijfboom’. Geldt dat ook van het cursusjaar 2022-2023? Nee, in het voorjaar van 2022 zal
het MT gaan nadenken over de formatie van het schooljaar 2022-2023. We proberen zo veel als ons
mogelijk is groepen te formeren van gelijke grootte en zorgzwaarte. Natuurlijk houden we ook
rekening met de leeftijd van de leerlingen. Dat betekent dat we de oudere groepen zo veel mogelijk
in stand houden.
Er leven natuurlijk nog meer vragen m.b.t. het starten op de nieuwe school. Zie het kopje ‘Samen naar
één school’.
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. Verschillende vaders hebben zich
aangemeld, maar we kunnen nog meer handen gebruiken! We zoeken vaders die mee willen helpen.
U kunt zich opgeven bij meester Paul: a.j.paul@olijfboomcapelle.nl
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.
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 zal er een open dag worden gehouden. Nadere
informatie over tijden, enz. volgt nog.
Zelftesten en mondkapjes
Volgende week zullen de zelftesten binnen komen. Wanneer u gebruik wil maken van de zelftesten
kunt u deze ophalen bij meester Paul (Eben-Haezerschool) of meester Van Dijk (Rehobothschool). Het
nieuwe beleid is dat kinderen die snotteren met een negatieve zelftest toch op school mogen komen.
Het dragen van mondkapjes door de leerlingen van groep 6-8 is een dringend advies van de overheid.
Voor het personeel is het verplicht. We weten dat over het gebruik van mondkapjes verschillend
wordt gedacht. Het is niet aan ons om daar op deze plaats een oordeel over te vellen. Wel zijn wij van
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mening dat we de overheid moeten gehoorzamen zolang zij zaken vragen van ons die niet strijdig zijn
met Gods Woord. De leerlingen die geen mondkapje op willen/mogen dragen zijn gewoon welkom
op school.
Samen naar één school
Hoe zal het gaan straks, als mijn kind straks met zoveel nieuwe kinderen in aanraking komt? Als er in
plaats van één groep, twee of drie dezelfde jaargroepen zijn? Wordt mijn kind nog wel gezien in zo’n
grote school? En hoe gaat dan als de kinderen elkaar op het plein tegenkomen?
Wellicht herkent u bovenstaande vragen. Een veilige school, waar kinderen met plezier naar toe gaan,
leeftijdsgenoten ontmoeten en ruimte krijgen om te leren. Dat is wat we willen. Maar hoe zien we dat
voor ons?
We beseffen dat de Olijfboom niet vanzelf een veilige school is. Daar moeten we ons met elkaar voor
inzetten. Daarom wordt er al vanaf de zomervakantie gewerkt aan een plan om met elkaar te werken
aan een veilig klimaat op de nieuwe school.
Een stabiele basis
De eerste zes weken van dit schooljaar is er gewerkt aan groepsvorming. In deze weken zijn afspraken
gemaakt over hoe er in de groepen met elkaar omgegaan wordt. Ook zijn er allerlei groepsactiviteiten
ondernomen om te zorgen dat er een positieve sfeer in de groep is. Het is belangrijk dat de groep een
veilige basis is, waarbinnen kinderen elkaar vertrouwen, het goede voor elkaar zoeken en samen een
oplossing kunnen zoeken als er dingen fout gaan.
Een eerste kennismaking
Deze weken voor de kerstvakantie wordt er alvast op afstand kennis gemaakt. Het principe ‘Bekend
maakt bemind’ wordt concreet gemaakt door groepsfoto’s met wat korte informatie over de kinderen
uit te wisselen met de paralelgroep, zodat namen en gezichten niet meer helemaal onbekend zijn. In
de klas wordt de themales ‘Anders en hetzelfde’ gegeven, waarin het gaat over vooroordelen en een
open houding richting de onbekende ander. Het is belangrijk dat kinderen op een positieve manier
nieuwsgierig worden naar de kinderen van de andere school. Wie zijn ze? Waarin lijken we op elkaar?
Hoe gaan we straks met elkaar om?
Rust in de school
De basis van een veilige school ligt in duidelijk afspraken en routines, die zorgen voor rust. Als team
hebben we nagedacht over hoe de kinderen rustig naar hun klas kunnen gaan. Hoe kom je het plein
op? Waar moet je fiets heen? Hoe ga je naar binnen? Wat wordt er op de gang van je verwacht? Hoe
duidelijker de afspraken, hoe meer rust en veiligheid dat geeft. We zijn bezig met een filmpje voor de
kinderen, waarin we dit op een aansprekende manier willen presenteren. Op die manier weten ze,
zodra ze de nieuwe school binnenstappen, al wat er van hen wordt verwacht. Natuurlijk delen we dit
filmpje ook met u!
De eerste weken
De eerste weken op de Olijfboom zijn cruciaal voor het neerzetten van een veilige sfeer. De afspraken
en routines moeten ingeslepen worden. Daarom willen we als onderwijzend personeel bij het binnen
komen en weg gaan op overzichtelijke plaatsen staan, zodat we complimenten kunnen geven aan
kinderen die het goede voorbeeld geven. Als kinderen het nog niet direct helder hebben, zullen we ze
helpen herinneren. Ook tijdens de pauzes op het plein willen we de eerste weken extra investeren.
Om de namen en gezichten van de kinderen te leren kennen, hen op weg te helpen in het samen
spelen en een positief voorbeeld te geven, zullen we met zo veel mogelijk collega’s buiten aanwezig
zijn.
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Hoe verder?
Regelmatig zal er een activiteit zijn met de verschillende jaargroepen, zodat de kinderen uit hetzelfde
jaar elkaar alvast wat beter leren kennen. Dit schooljaar zullen de klassen nog niet gemengd worden.
Gezien de verschillende groepsgroottes én om te voorkomen dat we twee aparte scholen blijven,
zullen groepen vanaf volgend schooljaar wel gemengd worden. Hoe we dit gaan vormgeven, wat het
uitgangspunt wordt in de vermenging en tot welke jaar we groepen zullen mengen, dat is op dit
moment nog niet bekend. We willen hier ook advies over in winnen en zo de beste keus maken voor
de kinderen. In het nieuwe schooljaar zal groepsvorming uiteraard extra aandacht krijgen, omdat er
dan nieuwe samenstellingen zijn.
Opvoeders
Als opvoeders (ouders en leerkrachten) staan we om de kinderen heen. Goed voorbeeld doet goed
volgen. We hebben als belangrijke taak om het goede voorbeeld te geven. Hoe praten we over de
samenvoeging? Het is belangrijk dat er vertrouwen in door klinkt en dat we met respect over elkaar
en elkaars kinderen spreken.
Tenslotte…
We kunnen prachtige plannen maken en allerlei activiteiten ondernemen. Tegelijk moeten we ook
realistisch blijven. Kinderen blijven kinderen. Een nieuwe situatie neemt altijd een bepaalde dynamiek
met zich mee. Het is goed om te beseffen dat ‘gedoe’ erbij hoort. Er zullen dingen misgaan, kinderen
zullen wel eens botsen, de sfeer zal wel eens minder goed zijn. Dit hoort erbij en zijn misschien wel de
meest leerzame momenten. Tijdens deze momenten zullen we met elkaar naar oplossingen zoeken.
Leerkrachten samen met de leerlingen, soms met u, als ouders. Als het nodig is zullen de
veiligheidscoördinatoren meedenken en advies inwinnen bij Kanjertraining. Als er een basis van
vertrouwen is, zullen deze oplossingen gevonden worden. Als we er met elkaar van uit gaan dat we
het goede met elkaar voor hebben, is er geen probleem onoplosbaar. We beseffen tegelijkertijd, dat
we hierin afhankelijk zijn van de hulp van de Heere. Hij is het die Zijn zegen beloofd, op plaatsen waar
de liefde heerst.
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaand plan, mag u altijd contact opnemen met de
veiligheidscoördinatoren.
Dorenda de Raaf – d.deraaf@olijfboomcapelle.nl
Leanda van Dam – l.vandam@olijfboomcapelle.nl
Blijdschap
Zaterdag 27 november werd familie Wielhouwer verblijd met de geboorte van een zoon en broertje
die zij Kenzo noemen. Kenzo is het broertje van Jyll (groep 2b). We willen de ouders van harte
feliciteren.
Zondag 28 november werd juf M. Vermeulen-van Vliet (groep 3b) en haar gezin verblijd met de
geboorte van een zoon en broertje Abel Elias. Abel is zijn roepnaam. Vanaf deze plaats willen we juf
M. Vermeulen-van Vliet en haar gezin van harte feliciteren.
We wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen. De Heere vervulle aan de
kleine Abel: “Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.”
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Rouw en verdriet
In verschillende families kwam rouw en verdriet vanwege het overlijden van geliefden.
Op donderdag 25 november overleed de moeder van juf N. Kreuk-Fluit (groep 2b), mevrouw A. FluitBaardman, op de leeftijd van 90 jaar.
Zaterdag 27 november overleed de (over)grootmoeder van familie Roozendaal, mevrouw J. CosterusTerlouw, op de leeftijd van 89 jaar. Zij was de overgrootmoeder van Gerieke (groep 7c/8c), Marina
(groep 5b), Arjan (groep 1/2) Roozendaal en van Jeroen (groep 7c/8c), Deborah (groep 5b) Mark
(groep 3b) en Mirjam (groep 1b) Roozendaal
Zondag 28 november overleed de (over)grootvader van familie Bouwmeester, de heer C. Scheffers,
op de leeftijd van 88 jaar. Hij was de overgrootvader Thijn (groep 4a) en Jaïra (groep 1a) Bouwmeester.
Dinsdag 30 november overleed mevrouw N.W. Blokland-Maris op de leeftijd van 93 jaar. Zij was de
overgrootmoeder van Sem (groep 5a), Noa (groep 4a) en Thomas (groep 2a) Bouwmeester, Nora van
Herk (groep 3b), Nelisa (groep 7b) en Wim (groep 4c) de Koning, Joost (groep 7b) en Jesse (groep 5c)
Wiersma.
We willen de rouwdragende families vanaf deze plaats condoleren. We wensen hen Gods
ondersteuning en troost toe, zoals op één van de rouwbrieven werd aangegeven: “Wentel uw weg op
den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.” (Psalm 37:5)
Kinderboekenweek Eben-Haezerschool
Wat hebben jullie goed je best gedaan met de koekenactie. Er is wel € 3400,- euro opgehaald voor de
school in Schotland. Wat zullen ze daar er blij mee zijn! Ouders bedankt dat u ook uw bestelling heeft
gedaan. Albert Heijn Wiersma bedankt voor de sponsering van de koeken.
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Zorgen
In verschillende gezinnen en families zijn zorgen. M.n. ook rondom besmettingen met het coronavirus.
Verschillende opa’s of oma’s liggen in het ziekenhuis. Ook mevrouw IJzerman, de moeder Van Lotte
(groep 6b) en Sarah Lynn (groep 4b) is in het ziekenhuis opgenomen. De Heere gedenke en ontferme
zich over de zieken.
Guido Reijm, peuter op ’t Kapoentje’, kreeg donderdag 25 november thuis een hevige epileptische
aanval. Ambulance en het MMT waren snel ter plaatse. Guido werd direct opgenomen in het
ziekenhuis. ’s Avonds kreeg hij in het ziekenhuis opnieuw een epileptische aanval. Inmiddels Guido
ontslagen uit het ziekenhuis en heeft hij medicijnen meegekregen. Verder onderzoek zal nog volgen.
De Heere gedenke en ontferme Zich ook over de kleine Guido en zijn ouders in alle zorgen.
Juf Elise de Raaf-Zuiddam, pedagogisch medewerker van ‘t Kapoentje, de moeder van Boaz (groep 7a)
en Thomas (groep 5a), werd maandag 29 november geopereerd. De operatie is goed verlopen. Ze
mocht maandagavond weer naar huis. Even traden er complicaties op en moest zij terug naar het
ziekenhuis. Gelukkig viel dat ook mee en mocht ze weer naar huis. Zij moet nu vier weken rust houden.
Vanaf deze plaats wensen we haar beterschap toe en we wensen haar Gods ondersteuning en kracht
toe.
Verschillende jufs zijn korter of langere tijd ziek. Juf Harlaar (groep 5a) en juf C. Vermeulen-Slobbe
(groep 7a) zijn langdurig ziek. We wensen alle collega’s vanaf deze plaats van harte beterschap toe.
Overblijven
Eerder is het besluit genomen dat ouders de school niet in mogen, tenzij dat niet anders kan. In lijn
daarmee ontving u dinsdag een mail van de overblijfcommissie over het overblijven bij regen.
Inmiddels is besloten dat in geval van aanhoudende regen overblijfouders tóch de klas in mogen om
binnen toezicht te houden op de groep, omdat de leerkrachten anders helemaal geen pauze hebben.
Vanaf nu verwachten we dus alle ouders weer die op het rooster staan om pleinwacht te lopen.
We vragen u vriendelijk in de school een mondkapje te dragen.
De overblijfcommissie
Ziek melden in Parro
De ouders melden nu op de eerste dag hun kind ziek. Dat is goed. Hartelijk dank daar voor! Wanneer
uw kind meerdere dagen ziek is, of zoals nu bij veel kinderen het geval is in quarantaine zijn, moet u
uw kind iedere dag in Parro ziek melden. Bedankt voor de moeite!
De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 17 december 2021.
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,
Meester A.J.L. Paul
Meester J. van Dijk
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