Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief oktober 2018

Wist u dat we weer ingeloot zijn voor het schoolfruit?
Na de herfstvakantie ontvangt u hier meer informatie over!
Belangrijke data:
5 oktober
CBO Meilan dag – leerlingen zijn vrij
8 oktober
Ouderpanelvergadering
18 oktober
Tostidag
19 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek. Tussen
11.15 en 11.50 uur bent u van harte
welkom op school!
20 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Deze week luizencontrole
31 oktober
Ouderavond Eben Haëzer – start 19.30
uur
1 november
Gezamenlijke leerlingenraad vergadering
Eben Haëzer & Spoarsiker

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is gestart en we zijn weer volop aan de
slag met elkaar. De afgelopen weken bruist het op onze
school!
Tijdens de informatiemarkt & startgesprekken zijn
ouders, kinderen en leerkrachten in gesprek gegaan over
de ontwikkeling van onze kinderen. Ook zijn alle groepen
op schoolreisje gegaan. Een bruisende start van het
nieuwe schooljaar.
De komende twee weken zal op school het
kinderboekenweekthema ‘Vriendschap’ centraal staan.
In alle groepen wordt hier over gewerkt. Vriendschap is
een prachtig onderwerp om met kinderen over in
gesprek te gaan. Wat betekent vriendschap voor jou?
Wat vind je belangrijk aan een goede vriend en vooral
hoe kan jij een goede vriend zijn?
Op naar weer een mooie nieuwe maand!
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl
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5 oktober – CBO Meilandag
Elk jaar is het op 5 oktober CBO Meilandag. Alle
personeelsleden van CBO Meilan ontmoeten elkaar dit jaar
in Leeuwarden. Ook wij zullen als personeel van de Eben
Haëzer hierbij aanwezig zijn. Dit schooljaar komt filosoof en
cabaretier Paul Smit spreken. Daarnaast staat cultuur
centraal in de culturele hoofdstad Leeuwarden en zullen we
enkele workshops volgen.
18 oktober – Tostidag
Donderdag 18 oktober is het tostidag. Alle kinderen mogen
een broodje met ham/kaas of iets anders meenemen. Ook
zijn het fijn zijn wanneer een aantal kinderen een tosti-ijzer
meenemen. Dat wordt weer smullen!
19 oktober - Kinderboekenweek
Vanaf woensdag 3 t/m vrijdag 19 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema vriendschap ‘Kom erbij!’ zal
in alle groepen behandeld worden gedurende deze periode.
We hebben twee schoolbrede activiteiten gekoppeld aan
het thema.
Op woensdagochtend 3 oktober opent groep 6/7/8 de
Kinderboekenweek op het leerplein samen met de rest van
de school.
Op vrijdag 19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek
gezamenlijk af met een inloopmoment. U bent als ouders
tussen 11.15 en 11.50 uur van harte welkom om een kijkje
te nemen. Ook de voorleeskampioen van onze school zal
een stukje voorlezen.
31 oktober – Ouderavond
Op woensdagavond 31 oktober organiseren wij weer onze
jaarlijkse ouderavond. De avond vindt plaats op school en
duurt van 19.30 – 21.00 uur. Zet de datum & het tijdstip
vast in uw agenda! De officiële uitnodiging volgt zeer
binnenkort.
1 november – Leerlingenraadvergadering
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe
leerlingenraad. Groep 4 wordt vertegenwoordigt door
Wytse Edzerd, groep 5 door Linne, Groep 6 door Levi, groep
7 door Froukje en namens groep 8 zit Hendrik in de
leerlingenraad. De eerste vergadering hebben we er alweer
op zitten.
Ook dit schooljaar zal de leerlingenraad meedenken over
allerlei verschillende onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan
het schoolfruit, de inrichting, het schoolplein, afspraken op
school en bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst. Via de
brievenbus van de leerlingenraad kunnen alle kinderen van
school meedenken, tips en ideeën aanleveren.

Schoolreisje september 2018
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Kerstmusical
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen organiseren we
dit schooljaar een kerstmusical. Het is de bedoeling dat wij als
team met behulp van enthousiaste ouders en leerlingen een
voorstelling gaan opvoeren voor alle gezinnen. Meer
informatie ontvang u binnenkort via een aparte mail van ons.
World Vision
Graag brengen we het volgende nogmaals onder uw
aandacht.
Al een aantal jaren ondersteunen we via World Vision een
kind, genaamd Suborna, een meisje uit Bangladesh.
Regelmatig ontvangen we ook tekeningen en brieven. Iedere
maandagmorgen is er de gelegenheid om geld mee te nemen
naar school. Voor het sponsoren van een kind is 30 euro per
maand nodig; dit bedrag halen we de laatste tijd helaas niet.
Door een kind te sponsoren, geeft u het toegang tot schoon
water, gezondheidszorg, voedsel, onderwijs en beschermt u
het. Voor slechts 1 euro per dag ondersteunt u niet alleen het
kind, maar ook de familie en de omgeving.
Uw sponsoring heeft 3x zoveel effect, want u helpt niet alleen
uw sponsorkind, maar ook de familie en de omgeving.
Kind
Als sponsor verandert u het leven van een kind in Afrika of
Azië. Afhankelijk van de basisbehoeften van uw sponsorkind,
krijgt het medische zorg, gezonde voeding, onderwijs en
toegang tot schoon water.
Familie
U helpt ook de familie van het sponsorkind. Zo krijgen zij
bijvoorbeeld landbouwtrainingen, hulp bij het genereren van
inkomsten of andere ondersteuning.
Omgeving
Alle bewoners van een World Vision-projectgebied profiteren
van de verbeterde infrastructuur, zoals de aanleg van nieuwe
waterputten, scholen of gezondheidscentra.
Het mooiste cadeau voor een kind, een toekomst. Van harte
aanbevolen!
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Kind op maandag
Het thema van de komende periode is balans. Kinderen weten vast wel hoe moeilijk het is om te
balanceren op een balk, een touw of een smal bruggetje… Balanceren is al moeilijk als je het alleen
doet, maar met zijn tweeën is het nog lastiger. Toch moeten mensen dat vaak doen. Het volk Israël
kreeg in het beloofde land te maken met mensen die daar al heel lang woonden, en slaagde er niet in
om balans en evenwicht te vinden in het samenwonen met deze volken. Ook in een klas is het soms
zoeken naar balans en evenwicht: hoe kan iedereen zichzelf zijn zonder daarmee de ruimte van een
ander in te nemen?

Juf Jellya Bosma
Vanaf komende maandag 8 oktober zal Jellya Bosma haar
werkzaamheden op school weer oppakken. Na haar
zwangerschapsverlof, dat in mei 2018 ingegaan is, heeft ze
veel zin om weer aan de slag te gaan! De komende twee
weken zal Jellya haar werkzaamheden langzaam opbouwen
in groep 1/2/3 en na de herfstvakantie zal zij op maandag,
dinsdag en woensdag voor de klas staan. Juf Geertje
Huitema blijft het hele schooljaar op donderdag en vrijdag
bij ons.
Fijn dat je er weer bent juf Jellya!
Regio informatie
We hebben gemerkt dat er de afgelopen periode vanuit
plaatselijk belang en anderen meegedacht wordt over de
onderwijsvoorzieningen in Oosterzee en Echtenerbrug.
Wat hierbij opvalt is dat er gesproken wordt over een
opheffingsnorm van scholen van 80 leerlingen.
Het is echter zo dat de opheffingsnorm van DFM 44
leerlingen betreft. Wanneer de school onder het aantal van
44 leerlingen komt krijg je nog 3 jaar voordat de bekostiging
vanuit het Rijk stopt.
Bij nieuwbouw of grootschalige verbouwing hanteert de
gemeente een norm (IHP, integraal huisvesting plan) van 80
leerlingen.
Voor de Eben Haëzer (54 leerlingen) en de Spoarsiker (96
leerlingen) geldt dat de opheffingsnorm niet in het geding
is.
Het bestuur van CBO Meilan is verantwoordelijk voor en
blijft vorm geven aan geïnspireerd Christelijk onderwijs.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u mij altijd
bellen of mailen.
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Jarigen in oktober
7 oktober
12 oktober
21 oktober
26 oktober

Karin Kruithof
Mette Marit Boltjes
Mike Boltjes
Ilse Akkerman

7 jaar
12 jaar
9 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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