Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief maart 2019

Wist je dat we na de meivakantie een proef gaan
doen met de app Social Schools? Tijdens een extra
ouderavond op 10 april krijgt u hier alle uitleg over!
Belangrijke data:
13 maart
Leerling parlement in Leeuwarden
13 maart
Open middag voor alle ouders, pakes, beppes
en andere belangstellenden.
19 maart
Verkeersflits
19 maart
Gezamenlijke MR vergadering Eben Haëzer &
Spoarsiker
20 maart
Open ochtend voor nieuwe ouders
22 maart
Nationale pannenkoekdag
26 maart
Gezamenlijke ouderpanel vergadering Eben
Haëzer & Spoarsiker
31 maart
9.30 uur Scholendienst in de Kruiskerk te
Echtenerbrug
2 april
Nationale buitenlesdag
4 april
Studiedag – leerlingen zijn vrij
5 april
Verkeersexamen groep 7

Hallo ouders,
Wij zijn leden van de leerlingenraad van de Christelijke
basisschool Eben Haëzer. Wij zorgen ervoor dat de
school er leuk uit ziet en dat de kinderen het ook leuk
hebben op school.
Wij hebben een keer in de maand een vergadering met
de leerlingenraad. Dan praten we over de school en we
hebben ook een ideeënbus. Daar doen kinderen briefjes
in met ideeën wat er met de school kan gebeuren. De
ideeënbus legen we elke vergadering.
Binnenkort hebben we een leerlingenparlement dan
moeten we een presentatie van 3 minuten uitvoeren
over het werelddoel vrede en gerechtigheid. Wij als de
leerlingenraad hebben er heel veel zin in.
Dag, dit waren Linne en
Froukje

Veel leesplezier gewenst,
Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haëzer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

5 april
Nieuwsbrief
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13 maart – Leerling parlement
Elk schooljaar wordt er een leerling parlement
georganiseerd. Alle leerlingenraden van CBO Meilân komen
dan bij elkaar en presenteren iets aan elkaar. Dit jaar is het
leerling parlement op woensdag 13 maart 2019 van 9.00 –
11.30 uur in het provinciehuis in Leeuwarden.
De leerlingenraad van de Eben Haëzer presenteert 1 van de
17 werelddoelen, the sustainable goals. Wij hebben het
werelddoel: ‘Vrede en gerechtigheid’ toegewezen
gekregen. Hendrik, Froukje, Levi, Linne en Wytze Edzerd
hebben al een hele mooie presentatie gemaakt. Veel
succes!
13 maart – Open middag
In de bijlage nogmaals de flyer met informatie over onze
open middag op woensdag 13 maart. Ook pakes, beppes en
andere belangstellenden zijn van harte welkom!
19 maart - Verkeersflits
Dinsdagmorgen 19 maart doen wij als school mee aan de
Verkeersflits. Dit betekent dat de school van 9.00 uur tot
12.15 uur in het teken van verkeer zal staan. Iedere groep
krijgt op zijn eigen niveau verkeerseducatie aangeboden
door gastdocenten van o.a. Veilig Verkeer Nederland.
De leerlingen zijn niet alleen theoretisch bezig, maar ook
praktisch. U bent tussen 9.00 en 11.15 van harte welkom
om een kijkje te komen nemen bij één van de
buitenactiviteiten.
20 maart – Open ochtend voor nieuwe ouders
Op woensdagochtend 20 maart is onze school van 9.00 tot
12.00 uur open voor ouders en leerlingen die de komende
ja(a)r(en) 4 jaar worden. Voor de nieuwe ouders en de
kinderen staat er onder andere een rondleiding door de
school op het programma. Ook ouders die al oudere
kinderen op de Eben Haëzer hebben zijn van harte welkom
met de kinderen jonger dan 4 jaar. In de bijlage de officiële
uitnodiging voor deze ochtend.
Mocht u nog buren, familie of andere bekenden kennen met
jonge kinderen; zegt het voort!

Bezoek Steampoint
Oudehaske & Heerenveen

Kind op maandag
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij
volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn
hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik
je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op
een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit kun je deze woorden gebruiken als een
vraag. Misschien zelfs als een gebed. Pak mijn hand, laat me niet alleen.
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22 maart – Nationale pannenkoekdag
Op vrijdag 22 maart doen we mee met de Nationale
Pannenkoekdag. A.s. maandag 11 maart ontvangt u hier
meer informatie over.

Emmerdrummen

31 maart – Scholendienst
Op zondag 31 maart 2019 is de Scholendienst met als
thema ‘De Verloren Zoon’, in de Kruiskerk in Echtenerbrug.
De dienst start om 9.30 uur. Pastor Elly Vinke zal de dienst
leiden. We zijn op school druk aan het voorbereiden om
mooie en passende liederen te leren, om de kerk te
versieren en om het verhaal uit de Bijbel na te spelen. Zo
wordt het samen met kinderen en ouders een feestelijke
dienst.
2 april – Nationale buitenlesdag
Tijdens de nationale buitenlesdag krijgen de kinderen
gewoon les, maar i.p.v. binnen maken we deze les buiten.
Ook zijn er een aantal andere activiteiten door de
leerkrachten georganiseerd die horen bij buiten leren.
4 april – Studiedag
Donderdag 4 april zijn de kinderen vrij in verband met een
studiedag. Deze studiedag staat wederom in het teken van
onze nieuwe visie. Dit zal de laatste bijeenkomst hiervan
zijn. Ook gaan we aan de slag met de implementatie van
onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie Blink en zullen
we ons verdiepen in ICT vaardigheden.
5 april – Verkeersexamen groep 7
Op vrijdag 5 april maken de leerlingen van groep 7 het
theoretisch verkeersexamen. Daarna volgt in mei het
praktisch (verkeers)examen, op de fiets, in Lemmer. De
examens worden geregeld vanuit VVN. Heel veel succes
groep 7!

Maandviering 40 dagentijd

10 april – Informatieavond Social Schools
Na de meivakantie starten we met een pilot Social Schools.
Social Schools bouwt school apps die de communicatie en
samenwerking bevorderen tussen school, thuis en andere
betrokkenen.
Tijdens de informatieavond op woensdagavond 10 april
ontvangt u hier alle informatie over. Een officiële
uitnodiging met tijdstip en locatie volgt.

Wil je meedenken over een nieuw schoolplein? Geef je op!
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Aanmeldingen volgend schooljaar
Op dit moment zijn we alweer druk bezig met de formatie
en groepsindeling voor volgend schooljaar. Het is nog
vroeg, maar wel belangrijk om te weten hoeveel kinderen
we volgend schooljaar op de Eben Haëzer hebben. Zijn er
thuis nog broertjes/zusjes die volgend schooljaar, 20192020, 4 jaar worden? Dan kunt u alvast een
aanmeldingsformulier op school halen. Op die manier
kunnen we kijken naar de leerlingaantallen voor volgend
schooljaar.
Stagiaire Imke Hop
Hallo allemaal, Ik ben Imke Hop en kom uit Scherpenzeel.
Ik doe de PABO op het Windesheim in Zwolle en zit nu in
mijn eerste jaar. De opleiding vind ik erg leuk! Ik hou ervan
om lekker creatief bezig te zijn. Het allerfijnst vind ik leuke
dingen doen met mijn vrienden en familie. De komende tijd
zou u mij kunnen zien op de donderdag, dan loop ik stage in
groep 4/5, wat ik super leuk vind! Als u verder vragen voor
mij heeft of graag dingen zou willen weten, mag u altijd
naar mij toe komen. Groetjes Imke Hop
Projectgroep schoolplein
Graag willen we in 2019 aan de slag met een ontwerp voor
een nieuw schoolplein. Hiervoor zijn we op zoek naar
enthousiaste ouders die met ons mee willen denken
hierover. Wilt u ook een handje helpen? Ook die hulp is
altijd welkom! U kunt dit doorgeven op school.
Nieuws uit het ouderpanel
Joke Tabak heeft een aantal weken geleden afscheid
genomen van het ouderpanel. Na een aantal jaren is het
helaas niet meer te combineren met haar baan. Joke
ontzettend bedankt voor je inzet!
Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuw lid voor het
ouderpanel. Wilt u meedenken over allerlei zaken die
spelen op school? Graag! Geef het door aan Lucie Kruithof
of aan Elisah van Zanden.
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Jarigen in maart
6 maart
18 maart
25 maart
31 maart

Charlotte Nieuwkerk
Wytze Edzerd v/d Brug
Jelte v/d Tweel
Tijl Pronk

6 jaar
8 jaar
10 jaar
6 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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