Eben Haëzer nieuws
Nieuwsbrief mei 2020
Belangrijke data:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
19 mei
MR-vergadering om 19.30 uur (online)

21 mei – 22 mei
Hemelvaartsweekend

Na zes weken thuisonderwijs en twee weken
meivakantie zijn we weer voorzichtig begonnen met
fysiek onderwijs. Wat is het toch ontzettend fijn om
weer kinderen in de school te hebben, want een school
zonder kinderen is geen school. Wat hebben we jullie
kinderen toch gemist. Het gelach, het gehuil, de grappen
en grollen en het gemopper. We zijn blij dat we weer
van jullie kinderen mogen genieten.

1 juni
Tweede Pinksterdag

Het is nog geen ideaal plaatje. We komen en gaan in
verschillende tijden en op het plein kunnen de leerlingen
niet met iedereen spelen. We hopen dat we volgende
week meer duidelijkheid hebben voor komende periode.

5 juni
Nieuwsbrief juni gaat mee

We wachten af wat er gaat komen, maar vooralsnog
genieten we van de momenten die wel mogelijk zijn!

Veel lees- en kijkplezier gewenst.
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”

Schoolfotograaf
De schoolfoto gaat dit jaar niet door. Wel wordt er voor de
leerlingen van groep 8 een eindfoto gemaakt. Dit gebeurt
op 25 mei op de Spoarsiker in Echtenerbrug. De leerlingen
van groep 8 worden deze dag op de fiets verwacht en
mogen iets meenemen waarmee ze op de foto willen. Je
kunt denken aan een voetbal, dartpijl, turnpakje,
tekenspullen etc.
Kind Op Maandag: Wijsheid
We lezen deze weken verhalen over koning Salomo. Hij
mocht één ding aan God vragen. Hij koos niet voor rijkdom
of een lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin
van een ‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg zoveel
wijsheid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor kreeg
hij ook de rijkdom waar hij niet om gevraagd had er nog bij.
Uit verre landen kwamen mensen zich vergapen aan zijn
rijkdom, zoals de koningin van Seba. Koning Salomo was
een wijze rechter, hij liet een tempel en een paleis bouwen
en had alles wat een mens zich maar kon wensen. Maar hij
wilde nog meer: Hij boog zich neer voor andere goden dan
de God van Israël. Daardoor had zijn koningschap
uiteindelijk geen toekomst.
Afgelaste evenementen
De volgende evenementen zullen vanwege de coronacrisis
zeker niet doorgaan:
-

Luizencontrole 11 mei
Meispelen 15 mei
Schoolfotograaf 18 mei
Maandviering 20 mei
Avondvierdaagse 25 mei
CITO- toetsweken 25 mei t/m 5 juni
Oudercafé 28 mei

Mochten er nog andere evenementen worden afgelast dan
laten we je dat via social schools weten.
Thuis ziekte en/of quarantaine?
Mocht er sprake zijn van ziekte thuis en uw kind
heeft/kinderen hebben meer dan een dag koorts of andere
ziekteverschijnselen, dan willen we je vragen dit door te
geven aan de groepsleerkracht via een Social Schools
bericht. Dit geldt niet voor een verkoudheid. Mocht uw
gezin op advies van de huisarts of het ziekenhuis een
periode in thuisquarantaine zijn, dan willen we vragen een
Social Schools bericht te sturen aan Jaap-Jan van Leeuwen
(De Spoarsiker) of Edwin Veenstra (Eben Haëzer).
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CITO-toetsweken
De komende periode op school gaan we geen toetsen van CITO afnemen bij de kinderen. Wij gaan
aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling en met de vakken verder waar we voor
de vakantie met het thuisonderwijs gebleven zijn.

Ouderbijdrage
In de bijlage vind je de kosten voor de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze is, net als vorig jaar, gesteld op
€17.50 per leerling. Wilt u dit bedrag voor 1 juni 2020 overmaken naar het rekeningnummer van
onze school?

Een berichtje van juf Elisah
Lieve kinderen en ouders van de Spoarsiker en de Eben Haezer,
Wat hebben wij een ontzettend mooi fotoboek van jullie gekregen.
Vol met allerlei foto’s van jullie voor Olivier.
Wat hebben jullie je best hiervoor gedaan, prachtig!
Het fotoboek krijgt een mooi plekje op de kamer van Olivier.
Met ons gaat alles goed en nu jullie weer gedeeltelijk naar school gaan
hopen we snel een keertje langs te komen.
Tot snel!
Olivier en Elisah van Zanden

Formatie schooljaar 2020-2021
Op dit moment zijn we als school druk aan het puzzelen met de formatie. Dat houdt in dat we aan
het kijken zijn met hoeveel groepen we volgend schooljaar gaan draaien, welke combinaties er
volgend jaar gemaakt worden en welke leerkrachten welke groepen gaan lesgeven. Het maken en
indienen van deze plannen doet de directeur. Het goedkeuren van deze formatieplannen wordt
gedaan door het bovenschools bestuur en de medezeggenschapsraad (MR) van de Eben Haëzer.
We naderen op dit moment de afrondende fase en hopen in de nieuwsbrief van juni hier meer
duidelijk over te kunnen geven.

Aanmeldingen volgend schooljaar
We hebben al een mooi aantal aanmeldingen gekregen voor volgend schooljaar. Mocht u nog
iemand kennen of weten, geef het vooral aan ons door.
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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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