Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief september 2017

Belangrijke data:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

11 september
Informatieavond voor ouders van
leerlingen die naar Ingenium gaan.
Meer informatie heeft u via de
mail ontvangen of kunt u opvragen
bij de leerkracht van uw kind.

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar
2017/2018. Na een heerlijke zomervakantie hebben we afgelopen
maandag alle kinderen uitgerust en wel weer op school mogen
verwelkomen. Tijdens de toost op het nieuwe schooljaar hebben
we daarnaast veel ouders gezien en gesproken. Fijn dat iedereen
zo betrokken is bij onze school!

13 september
MR-vergadering
18 september
Informatieavond voor de groepen
1 t/m 8.
27 september
Kinderpostzegelactie groep 7 & 8
29 september
Eben Haëzer dag!
2 oktober
Ouderpanel
3 oktober
Opening Kinderboekenweek
3 oktober
Omgekeerde
tienminutengesprekken groep 1
t/m 8
5 oktober
Eben Haëzer nieuws oktober 2017
6 oktober
CBO Meilan dag, leerlingen zijn vrij
11 oktober
Omgekeerde
tienminutengesprekken groep 1
t/m 8

Met een nieuw schooljaar starten ook weer alle activiteiten.
Inmiddels hebben alle gezinnen een jaarkalender ontvangen
waarin u kunt lezen welke activiteiten er voor komend schooljaar
gepland staan. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u altijd
even op school terecht.
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@cbomeilan.nl
Teamnieuws
Met de start van het schooljaar 2017/2018 breekt het laatste
schooljaar aan van meester Albert Fabriek. Hij gaat komend
schooljaar met pensioen. De exacte datum hiervan is nog niet
bekend.
Zending
Elke maandagochtend kunnen de kinderen weer zending
meenemen voor ons World Vision adoptiekind Suborna uit
Bangladesh. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer
informatie over dit project.
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Informatieavond
Maandagavond 18 september is de informatieavond voor de
groepen 1 t/m 8. Wij nodigen u van harte uit om deze avond op
school te komen. U ontvangt dan informatie over het reilen en
zeilen in de klas van uw kind. Ook kunt u vragen stellen over
datgene wat u graag wilt weten. De avond verloopt als volgt:
Groep:
1&2
3&4
5 t/m 8

Tijdstip:
19.00 uur
19.45 uur
20.30 uur

Ouderavond
Op woensdagavond 18 oktober staat de jaarlijkse ouderavond
gepland. Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over
de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op school en
thuis. Hoe gaat het eigenlijk met uw kind op school en thuis?
De avond start om 19.30 uur en zal om 21.30 uur afgesloten
worden met een hapje en een drankje.
De officiële uitnodiging van deze avond ontvangt u tijdens de
informatieavond op maandag 18 september.
29 september – Eben Haëzer dag!
Op vrijdag 29 september is het Eben Haëzer dag. Dit houdt in dat
we deze ochtend met de hele school naar Oudemirdum gaan van
half 10 tot half 12. We nemen dan deel aan een aantal activiteiten
met als thema ‘Spelen tot je groen ziet’. Er zal een speciaal
programma op maat gemaakt worden voor groep 1 t/m 8.
Meer informatie ontvangt u hierover via de leerkracht van uw
kind.
Omgekeerde tienminutengesprekken
Op dinsdag 3 en woensdag 11 oktober zijn de omgekeerde
tienminutengesprekken. Deze tienminutengesprekken vinden ’s
middags tussen 15.00 en 16.30 uur plaats en ’s avonds tussen
19.00 en 20.30 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven in de week
van 18 september (en tijdens de informatieavond).
Tijdens deze gesprekken is het de bedoeling dat u de leerkracht
van uw kind voorziet van informatie over uw kind. Ook kunnen
kort de ervaringen van de eerste schoolweken gedeeld worden.
Nieuwe website
De nieuwe website van onze school is online. Via
www.ebenhaezer-meilan.nl kunt u een kijkje hierop nemen.
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?
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Naar binnen brengen groep 1 & 2
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 mogen de kinderen uit
groep 1 & 2 vanaf 8.20 uur naar het lokaal gebracht worden
. Zij gaan dus iets eerder naar binnen dan groep 3 t/m 8. Om 8.30
uur starten we met de lessen.
Lunch – broodtrommeltje en drinkbeker
Bij het naar binnen gaan om 8.30 uur zetten alle kinderen hun
drinkbeker in de bak van de desbetreffende groep. Alle
drinkbekers die in deze bak staan worden in de koelkast gezet.
We willen daarnaast iedereen vragen om de broodbakjes zo veel
mogelijk in de tas te houden.
Godsdienstige vorming – Kind op Maandag
‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders
doen…
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn
oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer
los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de
oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend
van rol gewisseld in de verhalen.
Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren
welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word
je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer
is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.
De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van nu
herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over
liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet
en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de
rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag
je ontdekken hoe God mensen trouw blijft. ‘Als ik jou was zou ik het doen!’

Timboektoe lezen
Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 13.00 uur vindt er
Timboektoelezen plaats in groep 3 t/m 8. We zijn hiervoor op
zoek naar ouders die een individuele leerling of een groepje
kinderen wil ondersteunen tijdens het lezen. Het
Timboektoelezen start op dinsdag 12 september.
Lijkt het u leuk? Laat het ons weten!
Nieuwe leerlingen
Sinds afgelopen maandag mogen wij Wytse van den Tweel en
Lieke van der Valk verwelkomen bij ons op school. Welkom op
de Eben Haëzer, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op
school toe!
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Staking 5 oktober
Zoals u wellicht in het nieuws heeft gehoord zijn er plannen
om in het basisonderwijs op donderdag 5 oktober te staken.
Tijdens de prikactie in juni 2017 hebben wij hier als school
ook aan meegedaan. Een beslissing hierover wordt genomen
door het bestuur van CBO Meilân en zal rond 22 september
duidelijk zijn. Zodra wij hier nieuws over hebben wordt u hier
via de mail over geïnformeerd.
Jarigen in september
11 september Jodie Muurling
12 september Victoria Warda
25 september Manon Boltjes

7 jaar
8 jaar
5 jaar

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
Kanjertraining
Tijdens de eerste weken van het schooljaar staat de
smileyposter van de Kanjertraining centraal. Met behulp van
de poster gaan de kinderen met elkaar in gesprek over
datgene wat er wel en niet mag in de klas en hoe er met
elkaar omgegaan wordt.
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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