Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief november 2018

Wist u dat Mare voorleeskampioen
van de Eben Haëzer geworden is?
Belangrijke data:
13 november
Studiedag – leerlingen zijn vrij
Beste ouder(s)/verzorger(s),
13 november
Gezamenlijke MR vergadering
Eben Haëzer en Spoarsiker

Loop eens binnen op de Eben Haëzer, wat zie je dan?


Twee kinderen uit groep 4/5 die samen op het
leerplein de spellingwoorden aan het oefenen
zijn;



Een leerling uit groep 2 die aandachtig op het
krijtbord een prachtige spin aan het tekenen is;



Een groepje kinderen uit groep 8 in een heftige
discussie over de plastic soep;



Een jongen uit groep 6 die helemaal verzonken
is in zijn leesboek…

19 november
Week van de mediawijsheid
21 november
Informatieavond plaatsingswijzer voor
Groep 6 (7/8) om 19.30 uur.
23 november
Schaatsen voor water voor groep 5 t/m 8
in Thialf Heerenveen.
27 november
Gezamenlijke ouderpanel vergadering
Eben Haëzer en Spoarsiker
30 november
Maandviering Advent groep 4/5
5 december
Sinterklaasviering
Groep 1 t/m 4 12.00 uur vrij.

Allemaal heerlijke kinderen waar wij onderwijs aan
mogen geven. Ik kan alleen maar zeggen; kom zelf eens
binnenlopen!
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

7 december
Eben Haëzer nieuws december

C.B.S. Eben Haëzer: " Samen leren, samen delen, samenwerken en leven"

13 november – Studiedag
Op dinsdag 13 november zijn de kinderen van de Eben
Haëzer vrij. Samen met het team van de Spoarsiker hebben
alle leerkrachten een studiedag die in het teken staat van
visieontwikkeling.
Tijdens de vorige studiedag in september hebben we als
team een start gemaakt met dit visietraject. We zijn met
elkaar in gesprek over de toekomst van onze scholen. We
kijken kritisch naar datgene waar we mee bezig zijn en
kijken vooruit naar alles wat we nog willen gaan doen. Dit
alles vanuit een gefundeerde visie. We zijn in gesprek over
vragen zoals:
-

-

Wat willen wij onze kinderen meegeven voor de
toekomst?
Wat is onze visie op leren? Hoe leren kinderen en
wat hebben kinderen dan van ons als leerkrachten
nodig?
Op welke manier betrekken wij ouders en kinderen
bij ons onderwijs?
Hoe geven we het portfolioleren vorm in onze
school?
Welke plaats krijgt ICT binnen ons onderwijs en hoe
zorgen we voor een goede opbouw in groep 1 t/m
groep 8?

Een inspirerend traject wat het hele schooljaar nog
doorloopt. We houden u regelmatig op de hoogte!
19 november- Week van de mediawijsheid
Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een
click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot een
wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene
duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even
handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu
gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken of delen
van informatie, het vinden van een baan of het regelen van
je privacy instellingen: het wordt steeds belangrijker om
een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te
hebben.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23
november 2018) richten we ons op iedereen die wel een
helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken waaraan je
vandaag de dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te
noemen en stellen jong en oud de vraag:
‘Heb jij het onder de duim?’.
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21 november- informatieavond plaatsingswijzer
Op woensdagavond 21 november nodigen wij alle ouders van
groep 6 uit voor een informatie avond over de verwijzing naar
het voortgezet onderwijs. De ouders van leerlingen uit groep
7 & 8 zijn deze avond ook van harte welkom!
Het traject richting het voortgezet onderwijs start al vanaf
groep 6 en we vinden het belangrijk om u hiervan tijdig op de
hoogte te stellen.
We starten de avond om 19.30 uur op de Spoarsiker (de
Veenscheiding 14) in Echtenerbrug en zal maximaal drie
kwartier duren. De ouders van groep 6 (en 7 & 8) van zowel
de Eben Haëzer als de Spoarsiker zijn deze avond uitgenodigd.
Op www.plaatsingswijzer.nl vind u meer informatie over dit
traject.
5 december - Sinterklaas
Woensdag 5 december mogen we Sinterklaas en zijn pieten
weer verwelkomen bij ons op school. Zoals elk jaar is het
weer spannend of het de Sint gaat lukken om ook echt op
school te komen. Meer informatie over deze verhaallijn
ontvangt u binnenkort van ons.
Rond half 9 zal de Sint op school aankomen en tijdens de
ochtend zal hij alle groepen bezoeken. Bij de peuters en in
groep 1 t/m 5 brengt hij een langer bezoek dan de hogere
groepen.
In groep 6 t/m 8 trekken we lootjes en maken de kinderen
een surprise en een gedicht voor elkaar.
Om 12.00 uur zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.
20 december - Kerstmusical
Donderdag 20 december voeren we als team, met een aantal
ouders en enkele leerlingen, de kerstmusical ‘De herberg zit
vol!’ voor u op. U bent hierbij, samen met uw gezin, van harte
welkom! Het wordt een prachtige musical waar u heerlijk met
uw gezin van kan genieten.
Noteer de datum vast in uw agenda, u ontvangt binnenkort
meer informatie hierover.
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Portfolioleren
We zijn dit schooljaar gestart met houden van de
startgesprekken met de leerlingen en ouders. We hebben
veel van deze gesprekken geleerd en we weten wat de
doelen van uw kind zijn. We zien deze startgesprekken als
begin van de invoering van het portfolio. Aan het eind van
het schooljaar heeft ieder kind een portfolio.
Waarom maken wij deze keuze?
In onze maatschappij staat levenslang leren steeds meer
centraal. Binnen het proces van levenslang leren neemt de
leerling zelf initiatieven om leerbehoeften vast te stellen,
leerdoelen te bepalen en resultaten te evalueren al dan niet
met hulp van anderen.
Een portfolio is eigendom van de leerlingen en draagt bij
aan meer eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.
De leerkracht begeleidt het kind in dit proces. Er worden
portfoliogesprekken gevoerd waarin de voortgang wordt
besproken. Hierdoor kan de leerling in de toekomst zijn
eigen ontwikkeling beter aansturen en wordt levenslang
leren gestimuleerd.

Kind op maandag
In deze periode lezen we Bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land.
Als ze vlakbij dat land zijn, gaan er een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug
met verhalen over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. Is er
voor de Israëlieten wel plaats?
Het thema balans blijft de komende weken centraal staan. Balanceren is niet makkelijk, in je eentje
niet, maar met z’n tweeën is het misschien nog wel moeilijker. Balanceren blijft steeds weer een
zoektocht. Misschien kunnen de verhalen van deze periode helpen om over die zoektocht na te
denken.
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Geke van der West en ik ben in de eerste
schoolweek gestart met een peutergroep bij jullie op de Eben
Haëzer. Hier zullen jullie mij op de woensdag- en
vrijdagochtend tegenkomen. Ik ben geboren in Drachten waar
ik ongeveer 1,5 jaar heb gewoond. Daarna ben ik verhuisd
naar Sint Nicolaasga waar ik tot mijn 26e heb gewoond.
Inmiddels woon ik in Heerenveen samen met mijn vriend
Siemon.
De afgelopen 5 jaar ben ik als onderwijsassistent werkzaam
geweest op CBS de Paedwizer in St.Nicolaasga, hier heb ik de
individuele begeleiding gedaan van een leerling met Down
Syndroom. Omdat deze leerling na de zomervakantie de
overstap heeft gemaakt naar het speciaal onderwijs was het
voor mij de tijd om opzoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Naast het werken op de Paedwizer heb ik de opleiding
Pedagogisch Professional Kind & Educatie gevolgd. Deze heb ik
voor de zomervakantie afgerond. De kennis die ik hierbij
opgedaan heb wil ik inzetten voor een goede samenwerking
tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Daar heb ik heel
veel zin in! In mijn vrije tijd houd ik ervan om te bakken, te
koken, hard te lopen en mooie reizen te maken.
Mochten jullie vragen hebben over de peuteropvang of
nieuwsgierig zijn naar hoe het geworden is? Dan kunnen jullie
op woensdag en vrijdag na 12.00 uur altijd even binnenlopen.
Groeten Geke van der West
Jarigen in november
16 november
16 november

Anne Wind
Geale Wind

9 jaar
9 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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