
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is alweer de 6e week na de zomervakantie. Nog twee weken en dan staan 
we alweer aan de start van de herfstvakantie, de tijd vliegt voorbij. 

De schoolreisjes zijn geweest en de hoogste groepen hebben 3 fantastische 
dagen gehad op kamp in Appelscha. Wat hebben de kinderen genoten!   

Vorige week woensdag hebben we met het team een studiemiddag gehad 
over het leesonderwijs. Hoe kunnen wij de kinderen motiveren om te lezen? 
Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat kinderen strategieën van 
teksten begrijpen? Hier gaan we in november, op de studiedag, weer mee 
verder.  

Ondertussen zijn we ook een aantal stappen verder in de zoektocht naar een 
nieuwe directeur voor de Spoarsiker en de Eben Haezer. Vorige week zijn er 
drie sollicitatiegesprekken gevoerd met drie kandidaten. In twee groepen, met 
ouders vanuit de MR, leerkrachten, bestuurder en HRM medewerker hebben 
we de sollicitanten ondervraagd. Unaniem is er een voorkeur uitgesproken en 
zijn we weer een stap verder in de procedure. We hopen dat het vervolg 
positief is en dat we op korte termijn bekend kunnen maken wie de nieuwe 
directeur wordt.  

In deze nieuwsbrief staan de activiteiten genoemd voor de maand oktober, 
deze staan ook op social schools vermeld. Zijn er vragen of onduidelijkheden, 
neem gerust contact op.  

Nadine de Kraker 
Teamleider 
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Contactgegevens 

Adres Eben Haezer 

De Grieen 5 
8536 VH Oosterzee 
0514-541950 

Even contact? 

directeur.ebenhaezer 
@cbo-meilan.nl 

NIEUWSGIERIG 
We prikkelen onszelf, 

de kinderen en ouders 
om nieuwe dingen te 

ontdekken & leren

1
EIGENTIJDS 

We zijn vernieuwend, 
aansprekend en 
toekomstgericht

2
VERBINDEND 

1 + 1 = 3 

Samen is beter!

PROACTIEF 
Vooruitdenkend, 

initiatiefrijk en 
daadkrachtig
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Kinderboekenweek 
Komende week start officieel de Kinderboekenweek, op school openen we dit 
met alleen de kinderen op woensdag 6 oktober.  
Het thema dit jaar is 
‘Worden wat je wil’, 
vrijdag 15 oktober 
sluiten we het thema af, 
Er zijn al veel ouders 
betrokken m.b.t. de 
verschillende 
beroepen. Bedankt!  

 

6 oktober 
Ouderavond  

Vanwege de regels die er nu nog zijn rondom het samenzijn in grote groepen 
hebben wij er voor gekozen om de ouderavond op 6 oktober niet door te laten 
gaan. We zijn aan het kijken naar een mogelijkheid om de ouderavond later in 
het schooljaar te plannen. 

Voorstellen stagiaire 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Gerrie van der Bijl, 23 jaar en ik woon in Lemmer.  
Ik loop het komend schooljaar stage bij groep 3/4. Eventueel loop ik ook nog 
in dit schooljaar in een andere groep stage, maar welke groep, is nog niet 
bekend. Ik zit in het 2e leerjaar van de PABO op het NHL Stenden in 
Leeuwarden. Voor deze opleiding heb ik de opleiding onderwijsassistent 
afgerond op het Friesland College in Heerenveen. Van kinds af aan heb ik al 
graag iets met kinderen willen doen. Toen ik op de opleiding 
onderwijsassistent zat, wist ik het zeker! Ik wilde enorm graag naar de PABO. 
Dit is gelukkig gelukt. Ik kijk er naar uit om dit schooljaar veel nieuws te leren.  

Tot ziens in groep 3/4! 
Groetjes, Gerrie van der Bijl 

Tevredenheidspeilingen 
Binnenkort komen de tevredenheidspeilingen weer. In de bijlage vind je hier 
meer informatie over.   

Agenda 

 
1 oktober 
Nieuwsbrief  

6 oktober  
Opening 
Kinderboekenweek 

6 oktober 
MR vergadering 

11 oktober 
Spreekuur 

15 oktober 
Afsluiting 
Kinderboekenweek 

Week 42: 
Herfstvakantie 

Kijk je wel eens op onze website? 
www.ebenhaezer-meilan.nl 

http://www.ebenhaezer-meilan.nl


Luizencontrole 
Aangezien er meerdere leerlingen niet 
aanwezig waren op school tijdens de laatste 
luizencontrole, willen we vragen of ouders 
thuis ook nog eenmalig een extra check 
willen doen. 

Kanjertraining  
Dit keer een bericht van groep 3/4. 
Iedere maand schrijft een groep een stukje over de Kanjertraining die we op 
school volgen om samen een school te zijn waar iedereen zich veilig kan en 
mag voelen. 

De week van 27 september t/m 1 oktober hebben we op school aandacht 
besteed aan de ‘Week tegen Pesten’ met als thema dit jaar Buitengesloten? 
Uitgesloten! Iedereen hoort erbij! 

In de klas hebben we de Kanjertraininglessen op het digibord hierover 
gevolgd en gedurende het hele jaar besteden we er regelmatig aandacht aan. 
Ook hebben we er over geproken met elkaar en speelden een Kanjerspel over 
Buitensluiten om te ervaren hoe het is om je buitengesloten te voelen en wat 
we er samen aan kunnen doen dat iedereen erbij hoort! 
 
Schoolfruit  
We zijn dit jaar opnieuw ingeloot om gebruik te maken van het schoolfruit. Voor 
20 weken lang krijgen we 3 dagen in de week schoolfruit op school.   
Dit start in week 46 (de week van 15 november). Op welke dagen we 
schoolfruit krijgen is nog niet duidelijk. Zodra hier meer informatie over bekend 
is zullen we dit delen.   

Spreekuur 
De spreekuren zijn in de jaarkalender niet opgenomen. We willen hier dit 
schooljaar graag gebruik van blijven maken, vandaar dat we dit via deze weg 
nog met jullie delen. De spreekuren dit schooljaar zijn gepland op maandag 11 
oktober, woensdag 8 december en donderdag 7 april van 15.00-16.00 uur.  

Waarvoor is het spreekuur?  
Het inschrijven voor het spreekuur is geheel vrijblijvend en op aanvraag van 
ouders. Wanneer je een (korte) vraag hebt aan de leerkracht, kun je je hiervoor 
inschrijven. Het zou fijn zijn wanneer je vooraf via Social Schools aan de 
leerkracht laat weten wat het onderwerp van het gesprek zal zijn. Wanneer de 
leerkracht vragen heeft over je zoon en/of dochter, aan zal de leerkracht zelf 
contact opnemen buiten het spreekuur om. Zonder vragen is het niet nodig om 
je voor het spreekuur in te schrijven.  

Toiletten 
We proberen op school de toiletten met elkaar goed schoon te houden. Bij de 
meisjes gaat dit erg goed, helaas is het bij de jongens geregeld helemaal nat 
rondom de wc. De komende periode zullen we hier extra aandacht aan 
besteden. De vraag is om dit thuis ook met de kinderen te bespreken, hoe laat 
je de wc achter voor de volgende? Dank voor de medewerking. 

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.



Foto’s website 
Laatst zijn er foto’s gemaakt op school die we op de website kunnen gebruiken. Alleen kinderen die 
hiervoor toestemming hebben vanuit de AVG staan herkenbaar op de foto’s. Binnenkort zul je vast foto’s 
voorbij zien komen!  

Binnenkomen leerlingen 
Vanaf komende maandag, 4 oktober, gaan we voor groep 3 t/m 8 weer werken met de bel om ‘s ochtends 
binnen te komen. Van 8.20 - 8.30 uur is er pleinwacht en blijven de kinderen buiten. Vlak voor half 9 gaat de 
eerste bel voor groep 3/4, de tweede bel is voor groep 5 t/m 8. Op deze manier kan de leerkracht van de 
groep de kinderen binnen verwelkomen bij de deur. Om half 9 willen de leerkrachten graag beginnen.  
Voor de kleuters verandert er niks, zij mogen vanaf 8.20u bij de deur gebracht worden en kunnen dan naar 
de klas, de leerkracht zal ze daar opwachten.  

Leerlingenraad  
Hieronder stelt de leerlingenraad van de Eben Haezer 
zich aan je voor. De leerlingenraad helpt met het 
bedenken en uitvoeren van nieuwe ideeën voor de 
school. Er staat een ideeënbus (brievenbus) waar 
iedereen met een goed idee een briefje in kan doen. De 
leerlingenraad heeft ongeveer 5x per jaar een 
vergadering. 
  
Hoi ik ben Jodie ik ben 11 jaar oud en ik ben van groep 
8 gekozen voor de leerlingenraad. ik wou graag In de 
leerlingenraad omdat ik graag wou helpen de school te 
verbeteren, en het leek me heel erg leuk om te doen.  
Hoi ik ben Harmke en ik ben tien jaar oud en ik zit voor 
groep 7 in de leerlingenraad ik wou graag in de 
leerlingenraad omdat ik er vorig jaar ook in zat en toen 
kwam er corona dus konden we niks en het leek mij leuk 
om het nog een keer te doen.  
Hoi ik ben Faja en ik ben 9 jaar en ik ben gekozen voor 
groep 6 voor de leerlingenraad. Vorig jaar was er corona 
en hebben we bijna niks kunnen doen. En dat vond ik 
heel jammer, dus daarom wou ik nog een jaar erin om 
plannen te bedenken zodat de school leuker wordt.  
Hoi ik ben Mark en ik ben 8 jaar oud. Ik wil in de 
leerlingenraad want ik wil dat de school gezond blijft en 
dat er niet gepest wordt. Dat je leuk met elkaar kan 
spelen.  
Hoi ik ben Bjorn en ik ben 7 jaar oud. Ik zit in groep 4. Ik 
vind het leuk dat ik ben gekozen voor de leerlingenraad 
omdat ik dan mee mag denken over de school.   

Contact 
We zijn op schooldagen te bereiken op het telefoonnummer 0514 541950. Via social schools zijn de 
leerkrachten op eigen werkdagen ook bereikbaar. Zijn er dringende zaken buiten de tijden dat we op 
school bereikbaar zijn? Stuur een mail naar n.dekraker@cbo-meilan.nl en dan nemen we z.s.m. contact op. 
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