Eben Haezer nieuws
Nieuwsbrief januari 2020

Wist je dat het definitieve schoolpleinontwerp bijna klaar is? We hopen het in
februari met je te delen!
Belangrijke data:
13 januari
Start toetsweken CITO LVS
15 januari
Ouderavond kanjertraining
19.30 uur – 21.30 uur
17 januari
Maandviering groep 1/2/3
20 januari
Leerlingparlement
21 januari
19.30 uur MR-vergadering
22 januari
10.00 uur Oudercafé
3 februari
Ouderpanelvergadering
3 februari
Portfolio mee naar huis
5 februari
Leergesprekken met leerling en ouders (vanaf
groep 4) en adviesgesprekken groep 8
14.45 uur – 18.30 uur.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De beste wensen voor 2020! Wij wensen alle ouders,
kinderen en andere betrokkenen bij onze school al het
goeds voor het nieuwe jaar schooljaar. Veel gezondheid,
geluk en nieuwe inspiratie gewenst.
Na twee heerlijke weken kerstvakantie is het jaar 2020
alweer volop in bedrijf. Afgelopen week zijn we gestart
met een gezamenlijke nieuwjaarstoost.
In de maand januari staan er verschillende activiteiten
op de planning. De toetsweken, een maandviering, de
ouderavond en een oudercafé. Ook zullen we
leergesprekken voeren met de leerlingen. We bespreken
hun leerdoelen en waar ze trots op zijn. 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 Haezer
Aanwezig op maandag & donderdag
directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

7 februari
Nieuwsbrief februari 2020
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13 januari – Start CITO LVS
Vanaf maandag 13 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, spelling en begrijpend lezen. Voor elke groep
wordt deze toets op een passende manier, aansluitend bij
de leeftijd, afgenomen.
De uitslagen van de toetsen wordt met je besproken tijdens
de vijftienminutengesprekken in februari.
15 januari- ouderavond kanjertraining
Op woensdagavond 15 januari vindt de jaarlijkse
ouderavond plaats. Deze ouderavond zal in het teken staan
van de Kanjertraining. Tijdens deze ouderavond zullen we
vertellen wat we tijdens de studiedagen geleerd hebben.
De ouderavond wordt gehouden in Cafe Restaurant
Tjeukemeer te Oosterzee. In de bijlage vind je de officiele
uitnodiging. Tot dan!
20 januari – Leerlingparlement
Op maandag 20 januari brengen alle leerlingenraden van
CBO Meilan een bezoek aan de Tweede Kamer en
Madurodam. Ook de leerlingenraad van de Eben Haezer
gaat mee. Zij mogen vragen stellen aan Tweede Kamer
leden Eppo Bruins en Gert-Jan Segers. Deze vragen moeten
we nog bedenken maar gaan over onderscheidend en
toekomstbestendig leren.
21 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
geinformeerd over alle lopende zaken op school.

Nieuwjaarstoost 6 januari 2020

Kind op maandag – Jij bent bijzonder
De wijzen uit het Oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om
hem eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de
Messias, waarop de wereld al zo lang heeft gewacht
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Wist je dat we 59 kinderen op school hebben?

22 januari - Oudercafé
Woensdagochtend 22 januari is het tweede oudercafé op
de Eben Haezer. Om 10.00 uur ben je van harte welkom om
een kopje koffie of thee te drinken op het leerplein en is er
tijd voor ontmoeten en gezelligheid. In de bijlage vind je de
officiele uitnodiging. Je bent van harte welkom!
3 februari – Portfolio mee
Op maandag 3 februari krijgen alle kinderen het portfolio
mee naar huis. Het portfolio is door het kind en de
leerkracht ingevuld en vormt de basis voor het leergesprek.
De afgelopen maanden worden geevalueerd en er wordt
vooruitgekeken naar het komende half jaar.
Vanaf groep 4 t/m 8 zijn de gesprekken samen met kind en
ouders. In groep 1, 2 en 3 voert de leerkracht samen met de
ouders het gesprek.
5 & 10 februari – Leergesprekken
Het inschrijven voor de leergesprekken gaat via Social
Schools. Vanaf maandagochtend 27 januari staat de
inschrijving open en kunt u zelf aangeven wanneer u graag
in gesprek wilt. Zondag 26 januari ontvangt u hiervoor
automatisch een reminder vanuit Social Schools.
Mocht het inschrijven problemen opleveren neemt u dan
even contact op met de leerkracht?
Ouderbijdrage
Eenmaal per kalenderjaar ontvangt u van ons een brief met
daarin het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te
maken. In het kalenderjaar 2019 was deze vrijwillige
bijdrage €17.50 euro per leerling. Deze hebben we in april
van u ontvangen.
In totaal hebben wij €780 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 2020 blijft de ouderbijdrage €17,50. In april/mei ontvangt
u een brief met informatie over het overmaken ervan.
Kerstfeest december 2019
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Inspectiebezoek de Spoarsiker
Op maandag 3 februari krijgen we inspectiebezoek op de
Spoarsiker. Dit is een regulier onderzoek. Omdat we een
nauwe samenwerking hebben met de Spoarsiker zou het
kunnen zijn dat de inspectie deze dag ook een kort bezoek
aan de Eben Haezer brengt.
We laten onze school deze dag van onze beste kant zien. In
de volgende nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van het onderzoek.
Donatie Edukans
Van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond Oosterzee
hebben we een donatie van €97 ontvangen voor Edukans.
Ontzettend bedankt hiervoor!
Nieuwe leerlingen in januari
Na de kerstvakantie is Lisanna bij ons op school gekomen in
groep 7 en begin januari start Sophie bij ons in groep 1.
Welkom bij ons op school, wij wensen je een hele fijne tijd
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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