Eben Haezer nieuws
Nieuwsbrief maart 2020
Wist je dat de nieuwe schoolgids bijna af is? En dat je die dan ook ontvangt?
Belangrijke data:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
11 maart
Studiemiddag
Leerlingen om 12.00 uur vrij

16 maart
Praktijkdag Kanjertraining

‘De tiid haldt gjin skoft’. Of om het in het Nederlands te
zeggen: ‘de tijd neemt geen pauze’. Het is alweer maart.
Januari en februari zijn voorbijgevlogen en de nieuwe
maand maart is alweer begonnen.

18 maart
Open ochtend voor nieuwe ouders

Er staat deze maand weer van alles op de planning: een
studiemiddag, een praktijkdag Kanjertraining, een
openochtend voor nieuwe ouders, de grote rekendag en
een inspectiebezoek. De inspectie komt kijken hoe het
didactisch handelen ervoor staat op de Eben Haezer.

24 maart
MR-vergadering

25 maart
Grote rekendag

30 maart
Ouderpanel vergadering

Ook in de klassen gaat alles door. Afgelopen woensdag
was er een inloopochtend voor ouders, er wordt veel
geleerd en er hangt een heerlijke relaxte sfeer door de
school.

31 maart
Inspectiebezoek Eben Haezer

Veel leesplezier gewenst.
3 april
Nieuwsbrief april gaat mee

Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Edwin Veenstra
Aanwezig op maandag t/m vrijdagochtend
e.veenstra@cbo-meilan.nl

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

11 maart – Studiedag Kanjertraining
Woensdag 11 maart zijn de leerlingen om 12:00 uur vrij in
verband met een studiedag. Deze studiedag staat wederom
in het teken van de Kanjertraining. Dit zal de laatste
bijeenkomst hiervan zijn.
16 maart – Praktijkdag Kanjertraining
Bart Riet gaat de praktijkdag uitvoeren op maandag 16
maart. Ouders van de desbetreffende groepen zijn van
harte welkom om een les mee te maken. Zit je kind niet in
een groep die les krijgt, ook dan ben je van harte welkom!
Je krijgt dan een mooi vervolg op de ouderavond van 15
januari jl.
Informatie over de praktijkdag:
https://www.kanjertraining.nl/training/kanjertraining-inde-klas/oefeningen-voordoen/
De planning voor deze dag is als volgt.
• 8.30 – 10.00 uur Groep 7/8 Spoarsiker bij Esther van der
Woude
• 10.30 – 12.00 uur Groep 6 Spoarsiker bij Tessa Kramer
• 12.30 – 13.00 uur Groep 1/2a Spoarsiker bij Betty Visser
• 13.00 – 14.00 uur Groep 4/5 Eben Haezer Bij Joke van der
Veen
18 maart – Open ochtend voor nieuwe ouders
Woensdagochtend 18 maart is tussen 9.00 en 12.00 uur de
open ochtend voor nieuwe ouders. Heb je een zoon en/of
dochter van 2 of 3 jaar? Kom eens een kijkje nemen op
onze school! We laten je deze ochtend graag van alles zien.
Past het niet op 18 maart, dan ben je op een ander moment
ook van harte welkom.
Aanmelden
Mocht je thuis nog jongere broertjes en/of zusjes hebben
van leerlingen die al bij ons op school zitten wil je hen dan
alvast aanmelden op school? Op die manier krijgen we een
goed overzicht van hoeveel kinderen we volgend jaar op
school hebben. Alvast bedankt
Op weg naar Pasen – Volgen
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij
volgen is: Volgen. De Bijbelverhalen in dit paasthema laten ons veel ontdekken over dit volgen.
Jezus volgen betekent een volledige ommekeer in je leven, zoals de tollenaar Matteus ervaart.
Wanneer Jezus, in het voetspoor van de grote koning David, Jeruzalem binnentrekt, zijn leerlingen
en vele anderen van het volk ervan overtuigd dat zij de Messias volgen. Over diezelfde volgelingen
lezen we even later in de Stille Week dat de weg die Jezus gaat steeds gevaarlijker en moeilijker
wordt. Judas wil niet meer en Petrus durft niet meer. Na Pasen krijgen Jezus’ volgelingen de
opdracht om in zijn geest verder te gaan. Ze treden in zijn voetspoor maar zullen op hun eigen
manier de boodschap van liefde en gerechtigheid handen en voeten moeten geven.
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Wist je dat de leerlingen van groep 5 t/m. 8 naar de survivalbaan gaan in
Oosterzee? Binnenkort ontvang je hierover meer informatie.
25 maart – Grote rekendag
Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er
wordt hard gewerkt om de rekenresultaten verder te
verbeteren. De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. Het
thema van deze dag is de getallenfabriek. De kinderen
ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen
rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar!
De Grote Rekendag is voor alle basisscholen in Nederland
en Vlaanderen. De hele school doet mee: de activiteiten zijn
er voor groep 1 t/m 8.
31 maart – Inspectiebezoek Eben Haezer
We zijn vorige week op de hoogte gesteld dat de Eben
Haezer bezocht gaat worden door de inspectie op 31 maart
a.s. Het doel van dit bezoek is om input te vergaren voor
‘De staat van het onderwijs’. Dit is een landelijk rapport
over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Het
thema van het bezoek is het didactisch handelen. We gaan
uitleggen hoe we het EDI-model inzetten tijdens de lessen
en we laten onze ontwikkeling op dit vlak zien. Er vindt een
lesbezoek plaats in elke groep. Na de lesbezoeken is er een
nabespreking met de leerkrachten. We maken deze week
een dagplanning voor de inspecteur en communiceren met
de leerkrachten. Het is een bezoek zonder oordeel of
rapportage, we krijgen wel een vermelding van het bezoek
en voldoen hiermee aan de vierjaarscontrole. We willen
met het team natuurlijk laten zien hoe goed we bezig zijn.
9 april – Paasviering
Op donderdag 9 april hebben we een gezamenlijke
Paarviering. De kinderen van de Eben Haezer en de
Spoarsiker zetten samen een mooie viering neer. Deze
viering is alleen voor de leerlingen, juffen en meesters. De
viering vindt plaats in de Kruiskerk te Echtenerbrug.
Verdere informatie volgt nog via de leerkrachten.
22 april - Volleybaltoernooi
Op woensdag 22 april wordt er een schoolvolleybaltoernooi
georganiseerd voor de groepen 4 t/m. 8. Het wordt
gespeeld in sporthal de Twilling in Echten en het start om
14.30 uur. Op maandag 2 maart heb je hier informatie over
ontvangen via social schools. Opgave kan via school en
uiterlijk tot 20 maart.
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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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