
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Na 6 weken zomervakantie mogen we weer. Hopelijk heeft iedereen genoten 
van een heerlijke vakantie en is iedereen lekker uitgerust. Klaar om een nieuw 
schooljaar vol energie te beginnen! 

Afgelopen week zijn alle collega’s gestart om de school op te ruimen, klaar te 
zetten en in te richten. Alles staat weer klaar voor komende maandag om alle 
kinderen te ontvangen. We zijn blij een ieder weer op school te zien!  

Deze week is de vacature voor een directeur op de Spoarsiker en Eben Haëzer 
opnieuw open gezet. We hopen op een geschikte kandidaat voor onze 
scholen. Tot er een nieuwe directeur is, zal ik het eerste aanspreekpunt zijn 
binnen de Eben Haëzer. Elke maandag, woensdag/donderdag om de week en 
vrijdag ben ik aanwezig op school. Bij vragen, mail of bel gerust. Loek Iedema 
is aangesteld als interim directeur en zal mij ondersteuning bieden waar nodig. 
Verderop in de nieuwsbrief stelt hij zich aan je voor.   

Ook Betty Visser zal zich in deze nieuwsbrief voorstellen, zij werkt dit schooljaar 
in groep 1/2 op maandag en dinsdag naast juf Geertje.  

Elke maand ontvang je via Social Schools de nieuwsbrief. Hierin staat alle 
informatie voor de komende weken. Ook lees je hierin alles over het reilen en 
zeilen op school. Belangrijk om de nieuwsbrief goed door te lezen dus. 

Wij wensen alle kinderen en ouders een heel goed schooljaar toe en hopen er 
met elkaar weer een fantastisch jaar van te maken!  

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 
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Jaarkalender 
De jaarkalender met alle belangrijke momenten ontvang je volgende week. 
Hierop vind je alle belangrijke informatie voor komend schooljaar. Bij de 
jaarkalender komt ook een flyer van de kanjertraining. Binnen de school 
werken we nu een aantal jaar met de kanjertraining, die bekend staat om het 
creëren van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect binnen de 
groepen en de school. 

Social Schools 
Via de app Social Schools wordt alle berichtgeving vanuit school naar ouders 
verzonden. Via een koppelcode wordt elke ouder gekoppeld aan de school, de 
groep en eigen kind(eren). Alle kinderen zijn weer in de goede groepen 
geplaatst. Mochten er toch problemen zijn wil je dan even contact opnemen?  

Leergesprekken/startgesprekken  
Op de jaarkalender staan in de 2e schoolweek de startgesprekken gepland met 
ouders, leerlingen en de leerkracht. Iedereen kan weer inschrijven via Social 
Schools. Dit schooljaar kiezen de leerkrachten zelf (minimaal) 2 dagen uit 
waarop de gesprekken ingepland kunnen worden, zodra de inschrijvingen 
geopend zijn ontvang je daar een melding van via Social Schools.   

Voorstellen – Loek Iedema 

Ik ben Loek Iedema. Ik woon in Heerenveen. Ik ben 
getrouwd met Marjan en heb 2 zonen Ruben en Karst 
Jan. Ik ben sinds 2001 directeur van de Burcht in 
Heerenveen. Aan het eind van het vorige schooljaar 
ben ik gevraagd om naast mijn rol als directeur van de 
Burcht  tijdelijk als interim directeur leiding te geven 
aan de Spoarsiker en de Eben Haëzer zolang er nog 
geen nieuwe directeur is benoemd. Daar heb ik ja op 
gezegd. We zijn deze week vol enthousiasme gestart 
met beide teams In Oosterzee en Echtenerbrug en de 
leerkrachten hebben er zin in. 

Nadine de Kraker op de Eben Haezer en Ytje Kramer op de Spoarsiker zijn de 
1e aanspreekpunten als ik niet aanwezig ben. Maandag ben ik op de Spoarsiker 
aanwezig en dinsdag in de ochtend op de Eben Haezer. 
Een heel fijn schooljaar toegewenst. 
  
Met vriendelijke groet, 

Loek Iedema 
directeur RDO 
CBS DE BURCHT 

Agenda 

23 augustus 
Start schooljaar 

 
30 augustus t/m 3 
september 
Startgesprekken 

 
2, 3, 4 september 
Optimist on tour 

 
3 september 
Optimist on tour groep 
5 t/m 8 

 
3 september 
Nieuwsbrief  

 

 
 

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

http://www.ebenhaezer-meilan.nl


Voorstellen – Betty Visser (EH)  
Hallo allemaal, 
Na een fijne zomervakantie gaat het nieuwe schooljaar maandag weer van start. 
Ik kijk er naar uit om jullie daar, ouders en kinderen, te zien en te ontmoeten. 
Ik ben Betty Visser en mag, naast Geertje,  de kleuters begeleiden in hun eigen 
speel- en leerwereld die weer fantastische uitdagingen met zich mee zal 
brengen. Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag op de Eben Haëzer en 
woensdag op de Spoarsiker waar ik sinds 1996 werkzaam ben bij de 
allerjongsten. Lemmer is mijn woonplaats maar mijn wortels liggen in Wijckel - 
Gaasterland. 
Ik kan “genietsje” van alles wat GROEIT en BLOEIT om mij heen. 
De “Fryske praatsjesmiddei” op dinsdag zal ik koesteren....., samen met Fedde 
de beer en de “bern”. 
Snel tot ziens op maandag 23 augustus, 

Lieve groet van Betty Visser  
P.s Ik wil ook graag kennismaken met jullie allerliefste knuffel. 
Als je wilt mag die maandag mee naar school, dan neem ik mijn knuffel 
“Doerak” mee! 

Gymnastiek  
Komende maandag starten we met de gymlessen in de Twilling. Het is 
belangrijk dat de kinderen geschikte gymnastiekkleding en schoenen mee 
naar school nemen. De bus rijdt op maandag en donderdag 3x heen en weer 
voor onze groepen. De verdeling hebben we als volgt gemaakt:  

Op maandag is er een vakleerkracht aanwezig, meester René. Hij zal de 
gymlessen geven aan de groepen 3 t/m 8. Groep 1-2 heeft in dit rooster ook de 
mogelijkheid om één keer per week in de gymzaal te bewegen. De kleuters 
gaan samen met de leerkracht en een ondersteuner naar de Twilling. Komende 
maandag zal het voor de kleuters een grote ontdekkingstocht zijn.   

Namens de kleuterjuffen de vraag of er voor de tweede week gymschoenen 
met klittenband mee naar school kunnen. Soepele kleding is fijn voor de 
kleuters, zij hoeven zich niet om te kleden voor de gym. 

Schoolreis & schoolkamp   
In de eerste schoolweek ontvang je bericht over de praktische & financiële kant 
van het schoolreisje en schoolkamp. De Eben Haëzer en de Spoarsiker gaan 
samen op schoolreisje op donderdag 16 september. Het schoolkamp is van 
woensdag 15 september t/m vrijdag 17 september. De bestemmingen van 
schoolreisje en schoolkamp zijn als volgt: 

Maandag Donderdag

11.00-12.00 uur Groep 1-2 11.00-12.00 uur Groep 7-8

12.00-13.00 uur Groep 3-4-5 12.00-13.00 uur Groep 3-4

13.00-14.00 uur Groep 6-7-8 13.00-14.00 uur Groep 5-6

 

 
 



Groep 1 en 2: Naturij in Drachten. 
Groep 3 en 4: Duinenzathe in Appelscha.  
Groep 5 en 6: Kameleondorp in Terherne.  
Groep 7 en 8: Kamp naar Appelscha.   

Corona  
Er zijn een aantal kleine wijzigingen ten aanzien van voor de zomervakantie. 
Onderstaande afspraken hanteren wij met betrekking tot de 
coronamaatregelen voor het nieuwe schooljaar. Mochten er vanuit de overheid 
nieuwe maatregelen aangekondigd worden, dan wijzigen we ons beleid. 
Hiervan brengen we je dan tijdig op de hoogte.  

*Kinderen die verkouden zijn of (licht) hoesten, zijn gewoon welkom op school. 
Is er sprake van hoesten, koorts of benauwdheid dan blijven de kinderen thuis. 
Mocht je twijfelen, even bellen kan altijd.  

*Alle groepen mogen weer gemixt worden, wat betekent dat de pauzes ook 
weer gezamenlijk kunnen plaatsvinden.  

*Tijdens het brengen (vanaf 8.20 uur) en ophalen van de kinderen komen er 
geen ouders binnen de school. De leerkracht van de kleuters ontvangt de 
kinderen bij de deur.  

*De gesprekken tussen ouder-kind-leerkracht kunnen weer plaatsvinden in 
school, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.  

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.  

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.

mailto:n.dekraker@cbo-meilan.nl
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