Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief februari 2019

Wist je dat we met alle kinderen leergesprekken voeren?
Dit is de voorbereiding voor de gesprekken in februari.
Belangrijke data:
11 februari
Ouderpanel vergadering
12 februari
Laatste werkdag juf Sylvia
13 februari
Bezoek Raad van Toezicht
14 februari
Tostidag
16 t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie
Week 9
Luizencontrole
25 februari
Rapport/leerkrant mee
28 februari
Leerlingenraad
28 februari
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7 &
adviesgesprekken groep 8 met leerling (vanaf
groep 4) en ouder(s)/verzorger(s)
5 maart
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7 &
adviesgesprekken groep 8 met leerling (vanaf
groep 4) en ouder(s)/verzorger(s)

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zomaar een dag op de Eben Haëzer in Oosterzee.
De afgelopen weken zag je vooral veel leerkrachten in
gesprek met kinderen. Er zijn 1 op 1 leer &
ontwikkelgesprekken gevoerd met alle kinderen uit
groep 1 t/m 8. De leerkrant werd besproken, waar
vragen in staan zoals; ‘waar ben je heel erg trots op?’ en
‘wat zou je nog graag willen leren de komende tijd?’
Vragen die prachtige gesprekken tot gevolg hebben. De
meerwaarde hiervan merken we al in de klassen.
Kinderen zijn gemotiveerd met hun eigen ontwikkeling
bezig en zijn zich daar erg bewust van. Graag delen we
onze ervaringen, samen met uw kind, tijdens de
gesprekken in februari.
Daarnaast hebben we met het team van de school een
inspirerende studiedag achter de rug. Onze nieuwe visie
is zo goed als klaar om met u te delen.
Veel leesplezier gewenst,
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

8 maart
Maandviering groep 1/2/3
8 maart
Nieuwsbrief
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12 februari – Laatste werkdag juf Sylvia
Op dinsdag 12 februari is juf Sylvia voor het laatst aan het
werk bij ons in groep 6, 7 & 8. Na de voorjaarsvakantie gaat
zij aan de slag bij Prowise, een bedrijf dat onder andere
software ontwikkelt om op een eenvoudige, snelle en
interactieve manier les te geven. Deze trainingen zullen op
verschillende dagen zijn waardoor het lastig wordt om op
vaste dagen te blijven lesgeven. Daarom zal ze wel les
blijven geven binnen CBO Meilân, maar dan als invaller.
Samen met de kinderen gaat ze er een mooie afscheidsdag
van maken! Het team neemt woensdagavond, samen met
het team van de Spoarsiker, afscheid.
13 februari – Bezoek Raad van Toezicht
Woensdagochtend 13 februari komt de Raad van Toezicht
van CBO Meilân een kijkje nemen bij ons op school. De
leden krijgen een rondleiding van twee kinderen en gaan in
gesprek met een aantal ouders uit de MR en het
ouderpanel, het team en de directeur. Op die manier
krijgen ze een goed beeld van het reilen en zeilen op onze
school.
14 februari – Tostidag
Op vrijdag 14 februari is het weer tostidag! Alle kinderen
mogen een broodje meenemen voor in het tosti-ijzer. Heeft
u thuis een tostiapparaat wat we mogen gebruiken? Heel
graag! U kunt het meegeven naar school.
25 februari rapport/leerkrant mee
Gelijk na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen het
rapport mee naar huis. Dit zal het zelfde rapport zijn als u
van ons gewend bent, aangevuld met een leerkrant. Tijdens
de leergesprekken zijn de leerkranten door uw kind, samen
met de leerkracht, ingevuld. Tijdens de
vijftienminutengesprekken gaan we hierover in gesprek.

Kind op maandag – Kan ik jou helpen?
Lieve God,
Er zijn van die dingen en situaties die me bang maken als ik er alleen al aan denk; alleen in het donker buiten
op een plek die je niet kent, in een boot met storm of in een tent met onweer; iemand die je iets vraagt en
dat alle mensen dan naar je kijken, een groot pleinfeest waar het zo druk is dat je geen kant op kunt. Brrr!
Gelukkig is mama of papa vaak in de buurt. En anders u, God. Want bij u ben ik toch ook veilig?
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28 februari/5 maart – Adviesgesprekken
Tijdens de adviesgesprekken krijgen de kinderen uit groep 8
het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs.
De adviesgesprekken duren 15 minuten en voor de
voorjaarsvakantie ontvangt u van ons een uitnodiging voor
dit gesprek. Deze zullen plaatsvinden op bovengenoemde
data tussen 15.00 en 17.30 uur.
28 februari/5 maart – portfoliogesprekken
Tijdens de portfoliogesprekken bespreken we de voortgang
van uw kind aan de hand van het rapport en de leerkrant.
Vanaf groep 4 gaan de leerlingen ook mee naar deze
gesprekken.
De portfoliogesprekken duren 15 minuten en voor de
voorjaarsvakantie ontvangt u van ons een uitnodiging voor
dit gesprek. Deze zullen plaatsvinden op bovengenoemde
data tussen 15.00 en 17.30 uur.
Gezocht! Nieuw lid voor de ouderraad!
Voor onze ouderraad zoeken we nog een creatieve,
enthousiaste en actieve ouder! De ouderraad helpt mee
met de organisatie van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst,
Koningsspelen en het einde van het schooljaar. We
overleggen een paar keer per jaar en nieuwe ideeën zijn
van harte welkom!
Heb je interesse? Geeft dit dan aan bij Anke de JongHoekstra of bij Jellie Haitsma.
Update vanuit het luizenteam
Afgelopen tijd heeft het luizenteam een luizeninstructie van
de GGD Fryslân gehad. Samen is er gesproken over het
luizenbeleid op onze school, de controles die we uitvoeren
en de afspraken die we hebben gemaakt. De conclusie
hiervan is dat we goed bezig zijn op school!
Voor u is het belangrijk dat u uw kind tweewekelijks
controleert op luizen. Ook is het belangrijk dat u aan de
school doorgeeft wanneer er luizen zijn gevonden bij uw
kind. Zo kunnen wij de andere ouders in dezelfde klas ook
een berichtje sturen.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Wist je dat het belangrijk is druiven te halveren in de lengte?
De kans op verstikking bij kinderen onder de 8 jaar is hierbij erg groot.

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

Bezoek BETT Londen
In het weekend van 25, 26 en 27 januari zijn we naar de
BETT show in London geweest. Dit is een ICT beurs op het
gebied van onderwijs. Een enorm grote beurs waar
ontzettend veel te zien is. Ons doel van dit bezoek was om
te kijken of wij als scholen (Eben Haëzer en Spoarsiker) op
het gebied van ICT kunnen optimaliseren en ideeën mee
kunnen nemen voor ons eigen onderwijs. Waar we ons
bewust van werden is dat we al op de goede weg zijn. We
hebben al veel materiaal en kunnen hier nog meer uithalen
dan we nu al doen. Wij zijn enthousiast terug gekomen uit
London en gaan onze collega’s hier ook in meenemen.
Ytje, Sylvia, Willeke en Jellie
Stakingen vrijdag 15 maart 2019
In de bijlage vindt u een brief met informatie over de
geplande stakingen binnen het onderwijs op vrijdag 15
maart 2019.
Jarigen in februari
2 februari
5 februari
13 februari
18 februari
25 februari

Arjen Planting
Albert Schilstra
Jildou de Haan
Wycke Tabak
Harmke Planting

5 jaar
8 jaar
9 jaar
6 jaar
8 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.

Noteer het vast in uw agenda: de scholendienst is dit jaar op
zondag 31 maart 2019 in de Kruiskerk te Echtenerbrug.

Op de volgende bladzijde leest u meer over onze
bovenschoolse projecten Ingenium & Technium!

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

Voor de leerlingen van CBO Meilân met praktische talenten is na de herfstvakantie Technium gestart.
Technium biedt voor kinderen die graag met de handen willen werken de mogelijkheid om dat in een
extra klas te doen.
Van bijna alle basisscholen van Meilân komen leerlingen naar drie verschillende locaties, om daar
met verschillende technieken aan de slag te gaan. De technieken die kunnen worden ingezet zijn niet
alleen van technische aard: Op het Nordwin wordt ook ingezet op dier-, plant en algemene
verzorging.
De leerlingen zijn door hun eigen leerkracht en in overleg met hun ouders gevraagd of ze het leuk
zouden vinden één ochtend in de week iets over techniek te leren: Er wordt geleerd hoe je moet
zagen, boren, meten, solderen, een band moet plakken, een handleiding moet lezen, etc. De
materialen die worden gebruikt zijn o.a. hout en metaal. Daarnaast wordt er gewerkt aan
persoonlijke leerdoelen, die per leerling verschillend zijn. Bijv.: leren om hulp te vragen, leren om
hulp te accepteren, leren om te gaan met veiligheidsregels, etc. De leerdoelen worden opgesteld
door de IB-er van de school waar het kind op zit, in overleg met de leerkracht, de ouders en de
leerling zelf.
Eén ochtend per week komen de kinderen naar één van de volgende scholen voor voortgezet
onderwijs: op maandag op het Kei College ( Heerenveen), op woensdag naar het Zuyderzee Lyceum (
Lemmer) en op vrijdag naar het Nordwin College, ook in Heerenveen.
De techniekdocenten van deze drie locaties geven de lessen en een leerkracht van CBO Meilân
ondersteunt t.a.v. gedrag en het ontwikkelen van leerdoelen, in een serie van tien lessen.
Na afloop van de tien lessen wordt bepaald of en hoe een leerling verder gaat op Technium.
Als de ochtend is afgelopen, gaan de kinderen weer naar hun eigen school terug.
Tot nu toe wordt met veel enthousiasme gewerkt, door zowel de kinderen als de leerkrachten!
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Naast Technium (zie bovenstaande informatie) zijn er binnen CBO Meilân verrijkingsklassen opgezet.
Al drie jaar lang kunnen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 aangemeld worden voor Ingenium. Binnen
Ingenium wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven. Het werken met een
verrijkingsgroep en een portfolio zorgt ervoor dat kinderen leren leren (tranfser van informeel naar
formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch,
praktisch en creatief denkniveau.(R.J. Sternberg).
Het werken aan en oefenen met deze vaardigheden tijdens de lessen in de verrijkingsgroep, maar
zeker ook tijdens reguliere schooltijden heeft als gevolg dat leerlingen zich beter kunnen redden in
de maatschappij.
De verrijkingsgroep Ingenium biedt op drie plaatsen onderwijs: in Joure, Heerenveen en Lemmer. ’s
Ochtends is er een aanbod voor kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 7, 8 en ’s middags voor de
kinderen uit de middenbouwgroepen 3, 4, 5. Iedere week gaan de kinderen een dagdeel naar de
verrijkingsgroep. Ze krijgen daar les van speciaal opgeleide leerkrachten.
Kinderen kunnen twee keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan de verrijkingsgroep. De
school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Tevens is er een protocol opgesteld waarin staat
beschreven welke kinderen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. Na de aanmelding volgt
een intakegesprek met een toelatingscommissie die uiteindelijk bepaalt welke kinderen worden
toegelaten.
Evaluatie
Er wordt bij Ingenium gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de
kinderen nauwlettend gevolgd. In januari wordt bekeken of de deelname aan de verrijkingsgroep nog
een vervolg krijgt in de daaropvolgende periode. Aan het einde van het schooljaar vindt er een
eindevaluatie plaats. Beide momenten van evaluatie zijn er gesprekken met ouder, kind en Ingenium
leerkracht(en). Beide evaluatiemomenten zijn ook bedoeld voor in- en uitstroom van kinderen.
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