Eben Haezer nieuws
Nieuwsbrief december 2019

Wist je dat we druk bezig zijn met een nieuwe opzet voor de website?
Neem eens een kijkje op www.ebenhaezer-meilan.nl.
Belangrijke data:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
10 december
MR vergadering
12 december
Overleg met de leerlingenraad
19 december
Kerstviering start 16.30 uur
20 december
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie

2019, 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 2020.
Als ik terugkijk naar afgelopen jaar doe ik dat met veel
trots. Wat is er veel gebeurd op onze school. We zijn
verder gegaan met het portfolioleren, de leergesprekken
en de doelenborden, hebben een keuze gemaakt voor de
nieuwe rekenmethode Pluspunt, er is opgeruimd &
geschilderd en dagelijks is er beweging, in welke vorm
dan ook, op school.

6 januari
Nieuwjaarstoost van 8.30 – 9.00 uur

Ook dit jaar heb ik de Eben Haezer ervaren als een hele
fijne school met een ambitieus en bevlogen team,
betrokken ouders en enthousiaste, gemotiveerde
kinderen.

6 Januari
Luizencontrole

Namens de school wens ik iedereen hele fijne feestdagen
toe en alvast een gezegend, gelukkig en gezond 2020.

10 januari
Nieuwsbrief januari 2020

Elisah van Zanden
Directeur C.B.S. Eben Haezer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

C.B.S. Eben Haezer: “Als je jezelf kent maak je sprongen”

12 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
2020. 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.
19 december - Kerstviering
Dit schooljaar vieren we het kerstfeest op
donderdagmiddag 19 december vanaf 16.30 uur in de eigen
groepen met een viering en een diner. We vertellen dan het
kerstverhaal en zingen een aantal liedjes onder het genot
van een hapje en een drankje.
Meer informatie hierover ontvang je komende maandag via
een apart bericht op Social Schools.
6 januari – Nieuwjaarstoast
Op maandag 6 januari willen we graag met jullie als ouders
en kinderen het nieuwe jaar openen. Op 6 januari worden
jullie om half 9 in de school verwacht. Daar openen we het
jaar 2020. Dit zal 20 minuten tot een half uur duren. We
zien jullie graag op maandagochtend 6 januari!

Kind op maandag – Wonder boven wonder
Wonder boven wonder is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de Bijbelverhalen
gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef:
‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja
40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd
iemand geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een
wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon
meisje uit Nazareth. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die
mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen.
Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die een
hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar
de wereld gekomen was.
Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst.
Want als de wonderen blijven gebeuren in de Bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven
doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan
soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk
hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de
hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere
wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit!
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Woensdagavond 15 januari 2020 om 19.30 uur is de jaarlijkse ouderavond.
Deze zal in het teken staan van de Kanjertraining. Zet je de datum vast in
je agenda? Meer informatie volgt.

Opbrengst collecte scholendienst
De scholendienst van zondag 10 november georganiseerd
door de Spoarsiker is ontzettend goed bezocht. Het was een
mooie dienst waarin het verhaal van Sint Maarten centraal
stond.
De opbrengst van de collecte was € 255,15. Een prachtig
bedrag voor Edukans.
Gebiedseducatie Tjeukemeer
Op maandag 11 en woensdag 13 november hebben de
leerlingen les gehad over en rondom het Tjeukemeer.
De leerlingen van groep 1/2/3 hebben boter gemaakt, de
leerlingen van 4/5/6 weten nu alles over rietdekken en de
leerlingen van groep 7& 8 zijn bezig geweest met het thema
bruggen. Het waren 2 leerzame en inspirerende dagen.

Rietdekken in groep 4/5/6

Sinterklaas op de Eben Haëzer
Eindelijk was het dan zo ver. Na weken vol spanning met
logerende Pieten was het dan eindelijk 5 december. De dag
dat Sinterklaas aankwam op de Eben Haezer. Sint en de
pieten hebben alle groepen bezocht en de kinderen enorm
verwend. Het was een gezellige dag!
Studiereis Canada
Van 16 t/m 23 november heb ik samen met 7 andere
directeuren van CBO Meilan een studiereis naar Toronto,
Canada gemaakt. Een hele inspirerende reis waarin vooral
leiderschap centraal stond. Hoe blijf je dicht bij jezelf en je
eigen cultuur, maar zorg je voor goed leiderschap in de
school?
We hebben veel gesprekken gevoerd met directeuren,
ouders en leerkrachten van verschillende scholen en ook
diverse scholen bezocht. Daarnaast zijn we drie dagen op
een congres geweest waar ook veel aandacht was voor
leiderschap.
Al met al een hele leerzame week en een onvergetelijke
ervaring!

Sinterklaas 2019
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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 Social
Schools (spoedbericht) hiervan op de hoogte gebracht.
Wanneer de kinderen al op school zijn dan hanteren wij
onderstaande afspraken:
Alle leerlingen van de school worden om 12.00 uur of 14.00
uur door ouders/verzorgers uit de groep opgehaald. De
kinderen mogen niet zelf naar buiten toe gaan. Ze blijven net
zo lang in de groep 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.
Jarigen in december
1 december
4 december
5 december
10 december

Hidde van den Tweel
Boukje de Vries
Wilco de Jong
Lotta Bokhorst

9 jaar
5 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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