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Wist je dat we op dit moment 57 kinderen op school hebben?
Belangrijke data:
15 januari
Gezamenlijke ouderraad vergadering
Eben Haëzer & Spoarsiker
23 januari
Voorleeslunch
23 januari
MR vergadering
Week 5 & 6
Cito LVS toetsweken
4 februari
Studiedag – alle leerlingen zijn vrij
8 februari
Eben Haëzer nieuws februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De beste wensen voor 2019! Wij wensen alle ouders,
kinderen en andere betrokkenen bij onze school alle
goeds voor het nieuwe schooljaar. Veel gezondheid,
geluk en nieuwe inspiratie gewenst.
Na twee heerlijke weken kerstvakantie is het jaar 2019
alweer volop in bedrijf. Afgelopen week zijn we gestart
met een gezamenlijke opening op het nieuwe leerplein.
Naast het nieuwe jaar hebben we ook het leerplein
officieel geopend. Veel ouders hebben dit al even
bekeken. Heeft u het nog niet gezien? Loop gerust even
binnen!
De maand januari is rustig op school. Er wordt hard
gewerkt door de kinderen in de klassen en ook voeren
we met alle kinderen individuele leergesprekken. We
bespreken dan waar de kinderen trots op zijn en wat ze
nog willen leren de komende tijd. Deze gesprekken zijn
de voorbereiding op het vijftienminutengesprek in
februari.
Op naar een mooi nieuw jaar waarin we samen weer op
avontuur gaan!
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

Het nieuwe leerplein

Kind op maandag:
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer een mooi jaar mag
worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste’. Dat kun je iemand toewensen, maar
wat is eigenlijk het beste? We lezen verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt
voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek
was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat gebeurt als God de mensen opzoekt.
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15 januari – Ouderraad vergadering
De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar en
volgende week voor het eerst gezamenlijk met de
Spoarsiker. De vergadering zal in het teken staan van de
voorbereiding van de open ochtend voor nieuwe ouders (20
maart) en de open middag voor alle ouders (13 maart). Ook
evalueren we het Sinterklaas- en Kerstfeest.
23 januari – Voorleeslunch
Op woensdag 23 januari lezen we tijdens de lunch voor aan
alle kinderen. De leerkrachten wisselen van groep en
tijdens het eten luisteren de kinderen naar een
voorleesverhaal. Ook krijgen alle kinderen nog een traktatie
tijdens deze lunch.
23 januari – MR vergadering
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per
jaar. De MR mag advies en instemming geven op bepaalde
thema’s. Tijdens de vergadering in januari staat onder
andere de begroting en een tussenevaluatie van het
schooljaarplan op de agenda. Ook wordt de MR
geïnformeerd over alle lopende zaken op school.
Week 5 & 6 Cito LVS toetsen
Vanaf maandag 28 januari starten we in de groepen met de
Cito LVS toetsen. Dit zijn toetsen waarin de leerstof van het
afgelopen half jaar getoetst wordt. Dit geldt voor de vakken
rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. Voor elke
groep wordt deze toets op een passende manier,
aansluitend bij de leeftijd, afgenomen.
Opening leerplein
De uitslagen van deze toetsen worden met u besproken
tijdens de vijftienminutengesprekken in februari.
4 februari - Studiedag
Op maandag 4 februari zijn alle kinderen vrij. Het hele team
(Eben Haëzer & Spoarsiker) heeft dan een studiedag.
Deze studiebijeenkomst staat in het teken van
visieontwikkeling. De afgelopen maanden zijn we in gesprek
geweest over onze ambitie en belofte; waar staan wij voor
als school? We zijn daarbij de weg van de hartelijke
avonturier ingeslagen. Een hartelijke avonturier is
nieuwsgierig en durft te vragen. We weten daardoor snel
wat een ander nodig heeft. We dagen uit anders te denken
en te doen, op een sympathieke en menselijke manier.
Dit alles kan je samenvatten in de woorden hiernaast.
De komende maanden krijgt onze visie steeds meer handen
en voeten. We houden u op de hoogte!
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Ouderbijdrage
Eenmaal per kalenderjaar ontvangt u van ons een brief met
daarin het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te
maken. In het kalenderjaar 2018 was deze vrijwillige
bijdrage €17.50 euro per leerling. Deze hebben we in
februari van u ontvangen.
In totaal hebben wij €840 euro aan ouderbijdrage
ontvangen. De kosten van het afscheid van groep 8, laatste
schooldag, ouderavond, Sinterklaas, Kerst en een aanvulling
voor het schoolreisje en het schoolkamp is hiermee betaald.
In 2019 blijft de ouderbijdrage €17,50. In april/mei ontvangt
u een brief met informatie over het overmaken ervan.

De kerstmusical:
‘De herberg zit vol!’

Nieuwe ontwikkelingen
Achter de schermen zijn we actief bezig met een aantal
nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we aan het inventariseren
welke apps er op de markt zijn om vanuit school met ouders
te communiceren en zijn we aan het onderzoeken welke
manier van digitaal verwerken bij ons past. Ook krijgt het
portfolio steeds meer vorm. Wordt vervolgd…
Nieuwe leerling
Na de kerstvakantie is Kimberly Capelle bij ons op school
gekomen in groep 7.
Welkom bij ons op school, wij wensen je een hele fijne tijd
toe!
Peuternieuws
Afgelopen woensdag hebben de peuters samen geproost op
het nieuwe jaar met limonade in een echt champagne glas.
Daarna hebben de peuters met verschillende kleuren verf
zelf vuurwerk gemaakt.
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Jarigen in januari
22 januari

Luuk Houtvester

7 jaar

Wij wensen jou 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.

Denkt u eraan dat de school dicht is wanneer het code rood is?
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