Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief juli 2017

Belangrijke data:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

17 juli
Musical en afscheid groep 8

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar
2016/2017. Het is een enerverend jaar geweest waarin ontzettend
veel gebeurd is. Aan de ene kant hebben we veel positieve, mooie
en waardevolle momenten met elkaar beleefd maar er waren ook
momenten waarop het wat minder goed ging.

19 juli
Schoolkrant Eben Haëzer
20 juli
Laatste schooldag:
8.30 uur Start school
9.30 uur Start vossenjacht
11.15 uur Prijsuitreiking Vossenjacht
11.30 uur Patat eten
12.00 uur Zomervakantie
21 juli
Start zomervakantie
4 september
Eerste schooldag
6 september
Opening nieuwe schooljaar! Vanaf
13.45 uur bent u van harte
welkom.
8 september
Eben Haëzer nieuws september
2017.

Zo aan het eind van
een schooljaar blik je
altijd even terug en
kom ik tot de conclusie
dat we trots mogen
zijn op alle kinderen,
teamleden en ouders.
Er is hard gewerkt en
er zijn veel doelen
behaald.
Ook willen we graag alle ouders bedanken die zich het afgelopen
jaar op wat voor manier ingezet hebben voor onze school. Zonder
jullie hulp was het niet gelukt, dankjewel!
Op naar een heerlijke vakantie waarin iedereen tot rust mag
komen zodat we volgend schooljaar met nieuwe energie weer
beginnen.
In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwste ontwikkelingen bij
ons op school. Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief.
Fijne zomervakantie!
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl
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Teamnieuws
Na dit schooljaar nemen we helaas afscheid van onze leerkrachten
Saskia Yntema-van der Starre en Heijltje Post.
Namens hen een bedankje voor alle ouders en leerlingen.
Afscheid Saskia en Heijltje
Het einde van dit schooljaar is in zicht en wij zullen allebei afscheid
nemen van de Eben Haëzer. Via deze weg willen wij u allen
hartelijk danken voor de fijne tijd die wij hier hebben gehad. Een
bewogen en bevlogen jaar waarin wij allebei ontzettend hebben
genoten van de kinderen, de contacten die we met jullie hadden
en daarnaast ook weer veel hebben geleerd.
We wensen jullie allemaal een heerlijke vakantie toe.

Heijltje Post en Saskia Yntema

Met vriendelijke groet,
Heijltje Post en Saskia Yntema
Volgend schooljaar start Jellie Haitsma met haar werkzaamheden
in groep 5 t/m 8 op onze school. Zij stelt zich even kort aan u voor.
Hallo kinderen en ouders van de Eben Haëzer,
Komend jaar mag ik bij jullie op school komen werken en daar heb
ik enorm veel zin in! Mijn naam is Jellie Haitsma. Ik ben 25 jaar en
woon in Scharsterbrug. Komend schooljaar ga ik aan de slag als
leerkracht, hier heb ik enorm veel zin in! Afgelopen jaar heb ik
verschillende groepen mogen werken op de Burcht in Heerenveen
en op de Arke in Lemmer. Naast dat ik werk als juf mag ik in mijn
vrije tijd graag even wandelen of werken en genieten van mijn tuin
en onderneem ik graag wat met familie en vrienden. Wanneer je
nog meer over me wilt weten mag je altijd even bij me langs
komen. Ik ben na de vakantie elke ochtend op school. Ik wil jullie
alvast een fijne vakantie toewensen!

Jellie Haitsma

Groetjes juf Jellie Haitsma
Formatienieuws
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

Samen lezen groep 1/2 en 6/7
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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017/2018
De jaarkalender voor volgend schooljaar is zo goed als klaar. Op
de eerste schooldag, maandag 4 september, ontvangt u de
nieuwe jaarkalender van ons. Daarop vindt u alle activiteiten die
komend schooljaar plaats gaan vinden, de vakanties en de vrije
dagen. Ook vindt u op deze jaarkalender een overzicht met alle
groepen en namen van de leerlingen en andere informatie met
betrekking tot onze school. De schoolgids kunt u komend
schooljaar vinden op onze vernieuwde website.
Onderstaand alvast een overzicht met de vakantiedata en vrije
dagen voor het volgende schooljaar:
CBO Meilân dag
(leerlingen vrij)
Herfstvakantie
Vrije middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Vrije middag
Zomervakantie

6 oktober 2017
21 t/m 29 oktober 2017
Vrijdag 22 december 2017 zijn de
leerlingen om 12.00 uur vrij.
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari t/m 4 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april t/m 13 mei 2018
21 mei 2017
Donderdag 19 juli 2018 zijn de
leerlingen om 12.00 uur vrij.
Vanaf 20 juli 2018

Groep 6 & 7

Volgend schooljaar is er gekozen voor twee weken meivakantie.
Dit betekent dat er na schooltijd en ’s avonds een aantal
studiemiddagen en avonden voor het team gepland staan.
Daardoor zijn er minder vrije dagen voor kinderen door het
schooljaar heen.
Nieuwe website
Na de zomervakantie gaat de nieuwe website de lucht in. Deze
website zijn we op dit moment al druk aan het vullen met foto’s
en teksten.
Langs deze weg willen wij nogmaals toestemming vragen voor het
plaatsen van eventuele foto’s van uw kind op deze website.
Mocht u hier geen toestemming voor geven wilt u dit dan z.s.m.
doorgeven aan school?
Opening nieuwe schooljaar
Op woensdagmiddag 6 september openen we van 13.15 – 13.45
uur het nieuwe schooljaar met alle kinderen. Om 13.45 uur willen
we graag met alle kinderen en ouders een toast uitbrengen op dit
nieuwe schooljaar. Vanaf kwart voor twee bent u dan ook van
harte welkom op school. Na de toast kunt u een kijkje nemen in
de school en het lokaal van uw kind bekijken.
Noteer het vast in uw agenda, we hopen op een gezellige,
positieve start van het nieuwe schooljaar!
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Ouderavond
Op woensdagavond 18 oktober staat de jaarlijkse ouderavond
gepland. Dit keer wordt er een spreker van de Kanjertraining
uitgenodigd. Dit zal een verdiepend onderwerp zijn over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen thuis en op school.
De officiële uitnodiging hiervoor ontvangt u na de vakantie.
Luizencontrole
Inmiddels hebben we Lucie Kruithof bereid gevonden om het
team die de luizencontrole uitvoert te komen versterken. Fijn dat
je daarbij wilt helpen! Mochten er nog meer ouders zich aan
willen melden dan kan dat natuurlijk altijd.
Afscheid groep 8
Dit schooljaar nemen we afscheid van Roelof Akkerman, Renate
Boon, Meike Boorsma, Yarie van Dijk, Gerbrich de Haan, Shannon
de Hoop, Max Kompier, Jelline Muurling, Rick de Vries, David van
der Wal en Almer Wienia.
Wij wensen jullie heel veel succes toe op het voortgezet onderwijs
en hopen jullie volgend schooljaar nog eens op de Eben Haëzer te
zien!
Daarnaast gaan Jitze en Binne Dijkstra in de zomervakantie
verhuizen naar Emmeloord. Ook jullie wensen we veel succes en
plezier toe op jullie nieuwe school!
Leerlingenraad
Wij zijn de leerlingenraad van 2017, Mare, Binne, Roelof en
Hannelore. Voor volgend schooljaar willen wij een
ontwerpwedstrijd organiseren om het schoolplein op te knappen.
Wij hebben een voorstel om het fietsenhok in verschillende
kleuren te verven voor een klas en om een moestuin aan te
leggen. Volgend schooljaar gaan Binne en Roelof van school. Er
wordt dan sowieso een nieuwe leerlingenraad gekozen. Volgend
schooljaar komt er ook een brievenbus waar je ideeën in kan
doen.
Groetjes Mare, Binne, Roelof en Hannelore
Worldvision
De afgelopen maanden hebben we weer gespaard voor Suborna,
ons adoptiekind in Bangladesh. In de maanden januari t/m juni
hebben we met de hele school €218 opgehaald.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Volgend
schooljaar gaan we weer door met sparen.
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Godsdienstige vorming – Kind op Maandag
Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht. Daar zingen ze een lied. Een lied voor God opent
deuren. Met de kinderen zijn we ook gaan zoeken wat de kracht van muziek kan zijn. Later zien we
dat zeven mannen doen alsof ze leerlingen van Jezus zijn, terwijl ze het eigenlijk helemaal niet zijn.
Paulus heeft een prachtige boodschap voor alle mensen, maar hij moet wel uitkijken. Het vertellen
van goed nieuws is niet zonder gevaar. Met zijn goede boodschap maakt hij een beeldjesverkoper
boos. Hij vertelt dat de beeldjes geen kracht hebben omdat ze door mensen zijn gemaakt. Tijdens
de overtocht lijden Paulus en zijn medereizigers schipbreuk. Ze komen later toch in Rome aan
waar Paulus het goede nieuws vertelt over Jezus en het koninkrijk van God. In de vakantie gaan de
verhalen verder. Het gaat over Daniël. Zijn geloof maakt hem tot wie hij is. Als koning Belsassar
ontdekt wat het geloof van Daniël kan betekenen, geeft hij hem een hoge positie. Maar later als
koning Darius aan de macht is, blijkt dat het geloof Daniël ook moeilijkheden kan opleveren. Toch
blijft Daniël in al die omstandigheden dezelfde persoon.

Oudergeledingen
Binnen C.B.S. Eben Haëzer werken we met drie
oudergeledingen namelijk de MR, OR en een ouderpanel.
Onderstaand hierover kort meer informatie en een oproep
voor actieve, meedenkende nieuwe ouders!

Gitaarspel van Rick Krist

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een rechtsorgaan met
instemmings- en/of adviesrecht. De MR denkt mee over de
vormgeving van het beleid van de school, financiën en
andere lopende zaken. School heeft in diverse gevallen
instemming of advies nodig van de MR. Tijdens het
schooljaar 2017/2018 zitten namens de ouders Jaco de Jong
en Siebolt v/d Brug in de MR samen met de leerkrachten
Joke v/d Veen en Jellya Bosma. We vergaderen 6 keer per
jaar op een avond.
Ouderraad
De ouderraad zijn actieve ouders die graag meehelpen bij
diverse activiteiten die de school of een klas organiseert. Dit
kan een Sinterklaas-, of Kerstfeest zijn of bijvoorbeeld
Koningsspelen of de kinderboekenweek. Afgelopen
schooljaar is dit vormgegeven met behulp van
klassenouders.
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar creatieve,
actieve ouders die ons graag bij feestelijke activiteiten willen
ondersteunen! We vergaderen ongeveer 3 keer per jaar op
een avond of overleggen op afroep.
Heeft u interesse? Dan kunt u dit aan de leerkracht of
directeur laten weten.

Verjaardag juf Berber
en juf Joke
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Ouderpanel
Het ouderpanel bestaat uit een aantal ouders die graag
meedenken over schoolse zaken, zonder dat er sprake is van
officieel advies. De onderwerpen die binnen een ouderpanel
besproken kunnen worden zijn het continurooster, inrichting
van de school of het plein en ouderbetrokkenheid.
Tijdens het schooljaar 2017/2018 zitten namens de ouders
Joke Tabak en Lucie Kruithof in het ouderpanel. We
vergaderen 4 keer per jaar op een avond. Wilt u hierbij
aansluiten? Laat het ons weten!
Jarigen in augustus
5 augustus
Faja de Jong
5 augustus
Jelline Muurling
5 augustus
Linne Tabak
8 augustus
Levi Geijl
10 augustus
Wout Boersma
10 augustus
Mare Jongschaap
11 augustus
Melle Bok
11 augustus
Milan Kroon
21 augustus
Hendrik Muurling
29 augustus
Sieta van der Valk
31 augustus
Delmer Boersma

5 jaar
12 jaar
7 jaar
8 jaar
8 jaar
10 jaar
7 jaar
7 jaar
10 jaar
7 jaar
10 jaar

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
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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