Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief juni 2017

Belangrijke data:
Vanaf 19 juni
Cito leerlingvolgsysteem toetsweek
(t/m 30 juni)
23 juni
Dorpsfeest Oosterzee. U heeft
hiervoor een aparte mail
ontvangen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Op het moment
van schrijven is het heerlijk weer en genieten de kinderen
volop van het zonnetje.
Daarnaast zijn alle groepen druk aan de slag met de Cito
leerlingvolgsysteem toetsen. Iedereen doet zijn/haar
ontzettende best en dat waarderen wij als leerkrachten
enorm van alle kinderen.

27 juni
De school gaat om half 10 open.
I.v.m. een prikactie van POinActie
starten de scholen in Nederland
een uur later. U heeft hier een
aparte mail over ontvangen.

Nog maar een aantal weken te gaan en dan zit het
schooljaar er alweer op. Samen proberen we er nog een
mooie tijd van te maken.

29 juni
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
in verband met een studiemiddag.

In deze nieuwsbrief leest u over de
nieuwste ontwikkelingen bij ons op
school. Wij wensen u veel leesplezier bij
het lezen van deze nieuwsbrief.

10 juli
Laatste vergadering leerlingenraad
schooljaar 2016/2017.
10 & 11 juli
Tienminutengesprekken.
U ontvangt hiervoor een aparte
mail.
13 juli
Sportdag VV EBC. Meer informatie
ontvangt u zo snel mogelijk
13 juli
Laatste Eben Haëzer nieuws
schooljaar 2016/2017.
17 juli
Musical en afscheid groep 8

Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl
Teamnieuws
Vanaf maandag 3 juli pakt juf Nadine de Kraker haar
werkzaamheden weer op. Haar zwangerschapsverlof is dan
afgelopen. Juf Nadine zal de laatste drie weken van het
schooljaar te vinden zijn in groep 6/7. Daphne Dijkstra zal
naast Nadine nog een aantal dagen te vinden zijn in de
groep.
Dat betekent daarnaast dat we vanaf 3 juli afscheid moeten
nemen van meester Sietze Greidanus.
Wij bedanken meester Sietze voor zijn inzet op onze school!
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Formatienieuws
Inmiddels zijn alle sollicitatiegesprekken geweest en
hebben we de formatie definitief rond voor onze school.
De groepsverdeling zal er komend schooljaar
(2017/2018) als volgt uit zien:
Groep 1 & 2

Groep 3 & 4

Groep 5, 6,
7, 8

Willeke Steenstra – ma/di/woe
Jellya Bosma – do/vr.mo
Berber Rienstra – elke ochtend
Joke van der Veen – ma/di/woe (12x)
/do/vr
Jellya Bosma – woe (28x)
Berber Rienstra – elke ochtend
Nadine de Kraker – di/woe(28x)/do/vr
Jellya Bosma – ma/woe (12x)
Jellie Haitsma – elke ochtend

Bij het samenstellen van de groepen kijken we naar het
leerlingenaantal en de kenmerken van de kinderen. Voor
het schooljaar 2017/2018 komt de nadruk te liggen op
de middenbouw. Indien we gaan draaien met een
combinatie 3/4/5 dan wordt deze groep groot en
automatisch wordt de groep 6/7/8 klein. Een ongelijke
verdeling dus.
Er is daarom gekozen voor een constructie waarbij groep
5 t/m 8 bij elkaar in de klas zit. Elke ochtend wordt deze
groep gesplitst in 5/6 en 7/8. Jellie Haitsma
(leerkrachtondersteuner) is elke ochtend aanwezig en
begeleidt afwisselend groep 5/6 of 7/8. Nadine de Kraker
of Jellya Bosma is daarnaast aanwezig en draait de
andere helft van de groep.
’s Middags zitten de kinderen uit groep 5 t/m 8 wel weer
bij elkaar in de klas en zal er 2 middagen gymnastiek
gegeven worden, Kanjertraining, Topondernemers en
overige geschikte activiteiten.
In de volgende nieuwsbrief stelt Jellie Haitsma zichzelf
voor.

De avondvierdaagse

Naast bovenstaande verdeling krijgen we volgend
schooljaar nog een aantal stagiaires.
Mocht bovenstaande indeling vragen oproepen dan kunt
u altijd op school terecht.

Waterspelletjes in groep 3/4/5
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Luizencontrole
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe ouders die
willen ondersteunen bij het controleren op hoofdluis. Na
elke vakantie controleren wij alle kinderen van groep 1
t/m 8 op luizen en neten.
Heeft u na een vakantie tijd om ons te helpen, geef u dan
zo snel mogelijk op bij Willeke Boersma.
In de bijlage vindt u het luizenprotocol van onze school.
Continurooster
Het evalueren van het continurooster wordt opgenomen
in de jaarplanning voor het schooljaar 2017-2018.
Wel zijn we alvast aan het onderzoeken of het mogelijk is
ouders te betrekken bij het continurooster. U kunt
hierbij denken aan het meedraaien tijdens
pleinwachtmomenten of tijdens een lunchpauze. Dit
altijd ter ondersteuning van een leerkracht. Tegen een
vrijwilligersvergoeding is het mogelijk om hieraan mee te
werken. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u dat aangeven
bij Elisah van Zanden.
Leerlingenraad
Sinds kort heeft de Eben Haëzer een eigen
leerlingenraad! In deze leerlingenraad zitten: Roelof,
Hannelore, Binne en Mare. Maar wat is een leerling raad
nou eigenlijk en wat doet het? Dat gaan we nu uitleggen.
Een leerling raad is een groepje kinderen van groep 5 tot
en met 8. Deze kinderen kunnen ideeën inbrengen. Het
is ook handig om kinderen hierbij te gebruiken want als
er iets gebeurt in de groep zitten zij er middenin en
weten dus vaak hoe het voelt en wat de oorzaak is. Ook
kunnen zij beter vragen aan kinderen wat zij ergens van
vinden. Er komt ook een brievenbus waar andere
kinderen hun ideeën in kunnen doen. De leerlingenraad
heeft 1 keer in de maand vergadering met de directeur
Elisah van Zanden. Hierin worden ideeën en problemen
(ook van de kinderen die iets in de brievenbus hebben
gedaan) besproken. Een paar plannen van ons zijn:
Kleuren bij het fietsen hok per groep (ivm gym), een
moestuintje en het plein opknappen.

Verjaardagen groep 6/7/8

De leerlingenraad, v.l.n.r.
Roelof, Binne, Hannelore, Mare

Groetjes, Roelof, Hannelore, Mare en Binne
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Godsdienstige vorming – Kind op Maandag
Een tijdje geleden, tijdens het Pinksterfeest, zagen we de leerlingen van Jezus in Jeruzalem. De leerlingen
zijn terneergeslagen tot er een wind gaat waaien. 'Ga maar staan', lijkt de wind te zeggen. Veertig dagen na
zijn opstanding is Jezus naar de hemel gegaan. Zijn leerlingen hebben hun meester niet meer in hun midden.
Ze hebben nog wel zijn woorden. Ze weten nog hoe hij liet zien dat Gods koninkrijk steeds dichterbij kwam.
Gesteund door de Heilige Geest gaan ze verder met het werk dat Jezus is begonnen. Zo horen steeds meer
mensen over het evangelie. Het verhaal is niet te stoppen, het gaat alsmaar door. Mensen delen alles met
elkaar, ze zorgen voor elkaar. Het leidt ertoe dat de apostelen gevangen worden gezet. Maar zij die zelf al
zoveel mensen geholpen hebben, worden nu zelf geholpen. Een engel van de Heer opent de deur. Je kunt
heel lang naar iets kijken zonder het echt te zien, dat gebeurt ook in Bijbelverhalen. De leden van de
rechtbank hebben gezien wat de volgelingen van Jezus allemaal doen, maar toch zien ze niet wat er echt
gebeurt. Dat het niet altijd makkelijk is om iets echt te 'zien', ontdekt ook de schatbewaarder uit Ethiopië.
Saulus leert ook anders kijken nadat Jezus aan hem verschijnt. Het is zo bijzonder, dat hij de eerste drie
dagen niets anders meer kan zien. Ergens verderop durft Petrus te doen wat Jezus deed. Hij pakt de hand
van een gestorven vrouw en roept: 'Sta op'. En het wonder gebeurt opnieuw, de vrouw, Tabita staat op.
Petrus gaat de weg die lijkt op die van Jezus. Hij
helpt mensen weer op weg en maakt zieke mensen
beter. Later komt hij in de gevangenis terecht. Daar
komt een engel die hem de hand neemt. Petrus
komt vrij en hij gaat verder met het verkondigen
van het evangelie, het goede nieuws. Volgende
week gaan de verhalen over de waarheid zeggen.
Twee mannen, Barnabas en Paulus, gaan op reis. Ze
gaan overal vertellen over wie Jezus is en wat hij
gedaan heeft. Sommige mensen geloven wat ze
vertellen, anderen denken dat het niet waar is. In
Filippi ontmoet Paulus een slavin, ze is bezeten.
Paulus roept de naam van Jezus Christus uit, zodat
ze zich kan bevrijden uit wat haar in de greep hield.

Maandviering Pinksteren door groep 3/4/5

Activiteiten einde schooljaar
Het einde van het schooljaar nadert alweer snel.
Onderstaand een overzicht van alle activiteiten die
hierbij horen:
 10 en 11 juli: Tienminutengesprekken
 13 juli: Sportdag
 17 juli: Musical en afscheid groep 8
 19 juli: Rapporten mee
 20 juli: Laatste schooldag
Schoolreisje groep 8

Meer informatie over deze activiteiten ontvangt u via
een aparte mail.
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Jarigen in juli
1 juli
12 juli
15 juli
16 juli
18 juli
23 juli

Ilse Bouma
Aiden Jongschaap
Gerjanne de Jong
Kim Schilstra
Willemijn van Rijs
Lieke Kalsbeek

7 jaar
8 jaar
6 jaar
8 jaar
6 jaar
10 jaar

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag
toe!
Bijlage
In de bijlage leest u meer informatie van de GMR.
Binnen ons cluster zijn we op zoek naar een ouder die
onze school wil vertegenwoordigen. Heeft u interesse?
Laat het ons dan weten!
Communicatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de onderwerpen
uit deze nieuwsbrief? We horen het graag.
We stellen een open en directe communicatie met
ouders en verzorgers erg op prijs. Heeft u een vraag of
opmerking, aarzel dan niet om even binnen te lopen.
Wilt u een langer gesprek met de leerkracht of directie
dan is het verstandig om een afspraak te maken.
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