Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief mei 2017

Belangrijke data:
19 mei
Verkeersexamen groep 7 & 8
25 en 26 mei
Hemelvaartsdag en een vrije dag
29 mei
Eerste vergadering leerlingenraad.
31 mei
Jikke de Jong – sociaal wijkteam is
aanwezig op school voor vragen.
2 juni
Maandviering Pinksteren groep 3,
4, 5.
5 juni
Tweede Pinksterdag
6 juni
Schoolreisje groep 8 naar Pretpark
Hellendoorn.
8 juni
Schoolreisje groep 1 & 2 naar ‘De
Drentse Koe’ in Ruinerwold.
Schoolreisje groep 3, 4, 5 naar
pretpark Duinenzathe te Appelscha
Schoolreisje groep 6 & 7 naar
Pretpark Hellendoorn.
12 t/m 15 juni
Avondvierdaagse
16 juni
Vrije dag voor de leerlingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De maand mei is inmiddels alweer over de helft en de
natuur groeit en bloeit volop. Dat groeien en bloeien zien we
ook terug bij onze kinderen op school. Allemaal zijn ze zich
aan het ontwikkelen. De ene wat sneller dan de ander, ieder
op zijn/haar eigen niveau. Het samen spelen, samen leren
en samen ontwikkelen staat ook nog de komende maanden
van dit schooljaar centraal.
In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwste ontwikkelingen
bij ons op school. Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen
van deze nieuwsbrief.
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben
Haëzer
Aanwezig op maandag &
donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl
Teamnieuws
Sinds drie weken zijn Daphne Dijkstra en Sietze Greidanus
bij ons werkzaam als leerkrachten in groep 6/7. Ze zijn
inmiddels helemaal gewend op onze school. Een fijne tijd
gewenst!
Geslaagd!
Ook via deze weg willen wij Geert de Jong en Gerbrich de
Haan feliciteren met het behalen van het type-examen.
Heel goed gedaan allebei!

Vanaf 19 juni
Cito leerlingvolgsysteem toetsweek
(t/m 30 juni)
22 juni
Eben Haëzer nieuws juni
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Formatienieuws
In mei worden er op alle scholen van CBO Meilân
sollicitatiegesprekken gehouden en hopen we de
vacatures op CBS Eben Haëzer in te vullen.
Zodra de vacatures ingevuld zijn richten we onze
aandacht op de groepsbezetting en de samenstelling van
de groepen. We hopen begin juni hiermee klaar te zijn.
U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
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.
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
Alle scholen van CBO Meilân en ook onze school starten
dit schooljaar met een leerlingenraad.
Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste
vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen
van de school, die zich inzet voor een goede en prettige
gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om
leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Het is belangrijk
dat de school luistert naar wat leeft onder de
leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig
over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Bezoek juf Nadine
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Doel leerlingenraad:
 De leerlingenraad denkt na en beslist mee over
activiteiten en veranderingen die op school
plaatsvinden.
 De kinderen in de leerlingenraad
vertegenwoordigen de meningen en ideeën van
de leerlingen op onze school.
 Daarnaast leren de kinderen een eigen mening te
vormen, te overleggen en samen te werken.
Voorbeelden gespreksonderwerpen
> Schoolregels
> Pleingedrag
> Vieringen zoals: maandviering, kinderboekenweek,
Sint, Kerst, Pasen
> Activiteiten zoals schoolbreed lezen, schoolreizen,
kamp, projecten
> Onderwerpen zoals pesten, computergebruik en
gezond gedrag
> Onderwerpen die door de leerlingen of team
aangedragen worden.
Op onze school zitten Binne Dijkstra, groep 5, Mare
Jongschaap, groep 6, Hannelore de Vries, groep 7 en
Roelof Akkerman, groep 8 in de leerlingenraad.
De eerste vergadering is op maandag 29 mei. In de
volgende nieuwsbrief ontvangt u een update van deze
vergadering.

Bezoek Groen Doen groep 8

Eindtoets Primair Onderwijs
De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels de uitslagen
van de Cito Eindtoets ontvangen. Ze hebben er keihard
voor gewerkt. De ene leerling is misschien meer
tevreden dan de ander, maar jullie mogen allemaal trots
zijn op het behaalde resultaat. Gefeliciteerd allemaal!

Aan de slag in groep 1 & 2
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Godsdienstige vorming – Kind op Maandag
Deze maand hebben we veel verhalen uit het Bijbelboek Genesis gehoord. We zijn helemaal bij het begin
begonnen, namelijk de schepping. God schept de aarde, alles wat er groeit en bloeit, de sterren aan de
hemel, het gewemel en gekrioel van dieren. En als laatst maakt hij de mens. We zijn met de kinderen op
zoek gegaan naar mooie, bijzondere dingen in de wereld en de mensen om ons heen. Het is goed.
Net als Adam en Eva in het verhaal over het eten van de verboden vrucht, zijn we vaker bezig met de dingen
die we niet hebben dan met wat we wel hebben. ‘Waarom doe je dat?’ Later hebben we ook gezien dat
Noach een ark bouwt. ‘Waarom doe je dat?’ vragen de mensen. Omdat Noach geluisterd heeft naar God.
God wil hem beschermen tegen het onheil dat de wereld over zich afroept.
Na de watervloed wordt de aarde weer helemaal droog. Noach en alle dieren mogen de ark weer uit. Het
lijkt wel alsof ze de aarde voor het eerst weer zien. We hebben gekeken naar alle mooie kleuren van de
aarde. Als teken van zijn verbond met de mensen stelt God de regenboog aan de hemel. Het is een
veelkleurig signaal: God houdt van de wereld in al zijn verscheidenheid.
Aankomende week gaan de verhalen hoger en hoger. Hoe hoog kunnen de mensen eigenlijk komen? In
Babel proberen ze een toren tot aan de hemel te bouwen, maar dit wordt niks. De toren komt niet af, de
mensen kunnen elkaar niet meer verstaan en ze raken verdeeld. Ook is het deze week Hemelvaartsdag. We
herdenken hier de hemelvaart van Jezus. De afstand tussen aarde en hemel, die voor mensen niet te
overbruggen is, niets is voor God te groot.

Jarigen in juni
9 juni
24 juni
25 juni
26 juni

Koningsspelen 2017

Roelof Akkerman
Shannon de Hoop
Binne Dijkstra
Max Kompier

12 jaar
13 jaar
9 jaar
12 jaar

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.

Skeelerclinic groep 5, 6, 7

Korfbaltoernooi
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