Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief december 2018

Wist je dat we weer schoolfruit hebben?
Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen een heerlijk
stuk fruit van school! Op facebook ziet u wekelijks welk fruit er is.

Belangrijke data:
13 december
Leerlingenraad vergadering
Beste ouder(s)/verzorger(s),
20 december
Kerstmusical: 2 voorstellingen middag,
16.00 uur & avond, 19.00 uur
21 december
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
21 december 2018 t/m 6 januari 2019
Kerstvakantie
7 januari 2019
Nieuwjaarstoost
7 januari 2019
Deze week luizencontrole
10 januari 2019
19.00 uur: schoolschoonmaak
Ouders achternaam A t/m L
11 januari 2019
Eben Haëzer nieuws december

2018, het jaar is alweer bijna voorbij! December is een
maand waarin we terugkijken naar alles wat we gedaan
hebben en vooruitkijken naar het nieuwe jaar 2019.
Als ik terugkijk naar afgelopen jaar doe ik dat met veel
trots. Wat is er veel gebeurd op onze school. We zijn
gestart met het portfolioleren, hebben de nieuwe
methode Blink voor wereldoriëntatie in gebruik, er is
opgeruimd, verbouwd & geschilderd en dagelijks is er
beweging, in welke vorm dan ook, op school. Ook de
peuters hebben hun plekje in onze school gevonden. Elke
woensdag en vrijdagochtend is het gezellig druk in het
peuterlokaal.
Ook dit jaar heb ik de Eben Haëzer ervaren als een hele
fijne school met een ambitieus en bevlogen team,
betrokken ouders en enthousiaste, gemotiveerde
kinderen.
Namens de school wens ik iedereen hele
fijne feestdagen toe en alvast een
gezegend, gelukkig en gezond 2019.
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

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

13 december – Leerlingenraad vergadering
De leerlingenraad is alweer een aantal keren bij elkaar
geweest om te vergaderen over allemaal verschillende
dingen. Op dit moment zijn we aan het kijken of de
leerlingenraad ook een activiteit kan gaan organiseren in
2019. De leerlingenraad is druk aan het brainstormen over
datgene wat ze willen gaan doen. 1 ding is duidelijk; ze
willen graag het schoolplein veranderen en vernieuwen.
Wij houden u op de hoogte!
20 december – Wij, de leerkrachten van de Eben Haëzer
en de Spoarsiker, spelen voor u de Kerstmusical ‘De
herberg zit vol’.
Herbergier Nathan zit compleet in de stress. Zijn herberg in
Bethlehem zit vol. Veel te vol! Sinds de keizer uit Rome
heeft bevolen dat iedereen zich moet laten registreren, is
de toestroom van mensen niet te stuiten. Allerhande
reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de kleine
herberg tot aan de nok. Nathan weet niet wat hij er mee
aan moet. Ondertussen vinden Jozef en de zwangere Maria
een plekje in de stal. Uitgelaten herders vertellen in de
herberg een verhaal over engelen en er doen geruchten in
de ronde over de geboorte van een koningskind. Nathan wil
alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er opeens
een fonkelende ster aan de hemel en dienen zich drie
wijzen uit het Oosten aan. De zoektocht naar het
koningskind begint. Zal Nathan een kijkje in de stal durven
nemen?
Deze musical wordt opgevoerd door leerkrachten, ouders
en een aantal leerlingen van beide scholen. Ook wordt er
een koor gevormd door kinderen van school. Het belooft
een prachtige voorstelling vol humor te worden!
U komt toch ook om met ons de kerstgedachte te beleven?
Via een aparte mail ontvangt u een link zodat u zich op kunt
geven voor de musical.
Kind op maandag – Tel je mee?
De adventstijd is aangebroken. We tellen de dagen af tot kerst.
Daarbij luisteren we naar de verhalen. We tellen met Zacharias de
maanden totdat zijn zoon wordt geboren. En we horen de boodschap
van Gabriël aan Maria, het is tijd dat de redder wordt geboren.
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7 januari - Nieuwjaarstoast
Op maandag 7 januari willen we graag met jullie als ouders
en kinderen het nieuwe jaar openen. Op 7 januari worden
jullie om half 9 in de school verwacht. Daar openen we het
jaar 2019 én het nieuwe leerplein waar dan de nieuwe
meubels staan. Dit zal 20 minuten tot een half uur duren.
We zien jullie graag op maandagochtend 7 januari!
10 januari – Schoolschoonmaak
Op donderdagavond 10 januari vindt om 19.00 uur de
eerste schoonmaakavond plaats. De ouders met
achternaam van A t/m L worden deze avond verwacht. Alle
hulp is van harte welkom! Graag emmer, doek en eventueel
stofzuiger meenemen.
Even voorstellen – Gesina Sloothaak
Hallo allemaal,
Mijn naam is Gesina Sloothaak, ik ben 17 jaar oud en ik loop
stage op de Eben Haëzer. Ik ben geboren in Sneek, maar ik
woon in Lemmer. In mijn vrije tijd teken ik graag en spreek
ik af met mijn vriendinnen. Ook werk ik bij supermarkt de
Poiesz.
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent
en sinds 3 weken loop ik hier stage. Op maandag, dinsdag,
woensdag ga ik naar school in Sneek en donderdag en
vrijdag loop ik stage bij de bovenbouw. Ik vind het tot nu
toe heel leuk op deze school, en hoop nog veel te leren in
de komende maanden.
Groet Gesina Sloothaak
Weeralarm code rood
Mocht er in Nederland door het KNMI code rood
afgekondigd worden in verband met zeer slecht weer dan
blijft de school deze dag gesloten. U wordt dan via de mail
en via Facebook hiervan op de hoogte gebracht.
C.B.S. Eben Haezer hanteert dan onderstaande afspraken:
Alle leerlingen van de school worden om 12.00 uur
of 14.00 uur door ouders/verzorgers uit de klassen
opgehaald. De kinderen mogen niet zelf naar
buiten toe gaan. Ze blijven net zo lang in de
klassen totdat ze opgehaald worden. Bent u zelf niet in
staat uw kind(eren) op te halen, kunt u altijd telefonisch
contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.
Er gaan geen groepen naar de gymnastiek en de leerlingen
komen niet buiten. Deze afspraken gelden alleen als er een
code rood afgegeven wordt, wat zeer gevaarlijk (extreem)
weer betekent.
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World Vision - Suborna
Afgelopen 30 jaar hebben wij wekelijks zending opgehaald
voor diverse sponsorkinderen via World Vision. Ons huidige
sponsorkind is Suborna en ook daar hebben we wekelijks
zending voor opgehaald. De ene week kwam er meer geld
binnen dan de andere week, maar al met al hebben we
jarenlang onze bijdrage geleverd aan de kinderen in
Bangladesh.
Inmiddels hebben wij besloten dat we stoppen met een
vaste zendingsbijdrage via World Vision per week. We gaan
de komende tijd met projecten aan de slag en zullen op die
manier onze bijdrage leveren.
Binnenkort hoort u hier meer over!
Jarigen in december
1 december
3 december
5 december
10 december

Hidde van den Tweel
Farah Nasri
Wilco de Jong
Lotta Bokhorst

8 jaar
5 jaar
9 jaar
5 jaar

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
Nieuwe leerling
Op dinsdag 4 december is Boukje de Vries 4 jaar geworden.
Nog van harte gefeliciteerd Boukje en welkom bij ons op
school! We hopen dat je, samen met je ouders, een fijne
tijd hebt bij ons op school!
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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