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Een nieuw schooljaar
Maandag 31 augustus gaat het nieuwe schooljaar weer beginnen en
we hopen dat alle kinderen gezond en wel een nieuwe start kunnen
maken. Na zes weken vakantie is het voor de kinderen best spannend
om voor het eerst of opnieuw naar school te gaan. Hoe zal het gaan
in mijn nieuwe groep? Hoe is mijn nieuwe meester of juf? We hopen
dat alle kinderen een heel goed jaar tegemoet gaan en het goed naar
hun zin zullen hebben. De leerkrachten doen in elk geval hun uiterste
best om er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken.
Welkom!
In deze eerste nieuwsbrief heten we een aantal nieuwe leerlingen
hartelijk welkom op school. Jeff van der Linden is verhuisd van
Bleskensgraaf naar Molenaarsgraaf en zit nu bij ons in groep 7. In
groep 1 gaan een aantal kinderen voor het eerst naar school. Dit zijn:
Philip Lasko, Marit Aantjes, Tim Hoogendoorn, Finn Kortlever, Amy
Westrik, Manou den Boer, Mees Gude en Jaylenn van der Perk.
We wensen jullie allemaal veel plezier op school!
Welkom juf Daniëlle
Vanaf dit schooljaar gaat juf Daniëlle van den Heuvel op onze school
van start als onderwijsassistente van de groepen 5 t/m 8. Ze heeft de
afgelopen jaren veel onderwijservaring opgedaan en heeft er zin in
om op onze school dit ondersteunend werk te doen. Daar zijn we heel
blij mee en wensen ook haar een plezierige tijd op onze school.

Startgesprekken
Ook dit jaar willen we vroeg in het schooljaar met u als ouders in gesprek over uw kind(eren).
We noemen dit de startgesprekken of de oudervertelgesprekken. De bedoeling is dat ouder(s)
kunnen aangeven bij de leerkrachten:
Hoe is het karakter van mijn kind?
Wat voor een juf of meester heeft het nodig?
Wat voor klasgenoten heeft het nodig?
Wat is voor mijn kind belangrijk?
Daarna is er gelegenheid om afspraken te maken over wat goed is voor het kind en de verdere
voortgang. Ook is het fijn om vroegtijdig kennis te maken.
Deze startgesprekken staan gepland op maandag 7 september. Als uw kind bij dezelfde
leerkrachten is gebleven is zo’n startgesprek wat ons betreft overbodig, omdat in de jaren
hiervoor al het nodige is opgebouwd. Een rooster zal in de 1e schoolweek worden verspreid.
Komt u er niet op voor en u wilt toch komen, neem dan contact op met de leerkrachten. De
inloopmiddag komt dit jaar te vervallen, omdat het op dit moment niet mogelijk is om
meerdere ouders tegelijk in ons schoolgebouw te ontvangen.
Gewijzigde Schooltijd
Met ingang van dit schooljaar is de schooltijd op woensdag gewijzigd. Vanaf woensdagmorgen 2 september gaat de school om 12.30 uur uit. (Dit was 12.15 uur).
We doen dit omdat er nauwelijks ruimte voor studiedagen en studiemiddagen in het rooster
beschikbaar was. Door dit wekelijkse extra kwartier ontstaat die ruimte nu wel.

Week tegen Pesten
Eind september besteden we weer aandacht aan de landelijke week tegen pesten. In alle
groepen zal extra tijd worden ingeruimd om met de leerlingen na te denken over dit
probleem. We zetten hiermee in op het welzijn van alle leerlingen!
Dit jaar is de Week tegen Pesten georganiseerd rond het thema:
SAMEN AAN ZET!
Samen met je klas, het team, de hele school zijn jullie aan zet om weer op een prettige
manier met elkaar om te gaan. Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe
kleiner de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet in elke groep vanzelf, als leraar kun je
daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken, groepsvormende activiteiten te doen
met de groep, elkaar goed te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven. In een
positieve groep is er minder behoefte om te pesten.
Woensdag = Fruitdag
Woensdag is onze fruitdag. Dan nemen we geen koekjes en snoepjes mee naar school, maar
alleen FRUIT en/of RAUWKOST. Doen jullie allemaal weer mee?
Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u een brief waarin we vragen om de ouderbijdrage 2020-2021 over te
maken op onze schoolrekening: NL67 RABO 0342 7564 00
Het is fijn als het lukt om vóór 1 oktober te betalen!
Werkdagen directie
Vanaf dit schooljaar zal ik wekelijks op maandag en donderdag op de Eben-Haëzerschool
zijn. Op die dagen ben ik dan meestal bereikbaar. Op de andere dagen van de week ben ik
altijd telefonisch bereikbaar, maar kan het wat langer duren voor ik reageer op mails.
Documenten
Op onze website vindt u een nieuwe Schoolgids 2020-2021. Dit document is te downloaden
of in te zien indien u dat wenst. Een Informatiegids en een jaarkalender geven we aan de
leerlingen mee. Voor elk gezin is er 1 exemplaar beschikbaar.
Beide documenten staan vol praktische informatie, een jaarrooster en alle verjaardagen.
Bewaar deze documenten dus goed en geef de kalender een prominent plekje in uw huis.
Mocht u ondanks al deze documenten toch nog informatie missen, dan kunt u altijd contact
opnemen.
Coronamaatregelen nieuw schooljaar
- Kleuters worden door de ouders bij de voordeur gebracht. Dit kan vanaf 8.20 en 13.05 uur.
Vandaar worden ze naar hun lokaal begeleid. De juf brengt de kleuters aan het einde van de
schooltijd weer bij de voordeur. Dit zal dagelijks ca. 11.50 en 15.05 uur zijn. Woensdag wordt
dat om 12.20 uur. Voor het brengen op de eerste schooldag maken we voor nieuwe kleuters
een uitzondering. De ouders mogen de kinderen bij de deur van het lokaal brengen en daar
afscheid nemen.
- De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen vanaf ca. 8.15 en 13.00 uur naar school en
gaan dan weer spelen op het plein tot de bel gaat.
- Er is weer een gezamenlijke pauze om 10.00 uur
- Traktaties zijn zoveel mogelijk in fabrieksverpakking
- Traktaties voor het team kunnen op de bar worden gezet. Daar liggen ook de kaarten
- Kinderen wassen meerdere keren per dag hun handen
- Kinderen die verkouden zijn, blijven thuis. Dit geldt in mindere mate voor kleuters
- Ouders komen alleen op uitnodiging in de school. Dat is bij een gesprek, hulp bij overblijven
of bibliotheek of een gepland overleg. Dus niet op eigen initiatief, bij het binnenbrengen
van een kind of een traktatie. Als dit problemen oplevert, kunt u altijd een mail sturen
naar de leerkracht
- Lokalen worden zo goed mogelijk geventileerd. Leerkrachten houden zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is gepaste afstand tot hun leerlingen

Nieuwe methoden
Een nieuw schooljaar betekent ditmaal ook een nieuwe rekenmethode. We gaan werken met
de methode PLUSPUNT 4. Dit is een (bijna) splinternieuwe methode waarmee de kinderen
van groep 5 t/m 8 digitaal aan de slag gaan. In de groepen 3 en 4 werken we gewoon met
werkboekjes, omdat we vinden dat het digitale werken voor onze jongere rekenaars niet de
juiste aanpak is. Juist in deze groepen is het ontwikkelen van het begrip van groot belang.
Dan biedt papier voor ons betere mogelijkheden.
Het werken met Snappet hebben we dus na twee jaar beëindigd, met name omdat PLUSPUNT
4 rekendidactisch veel sterker is.
Ook voor onze bijbellessen gaan we met een nieuwe methode werken. Hiervoor hebben we
gekozen voor Levend Water, een methode die ontwikkeld is door hogeschool Viaa. Bij Levend
Water staat het bijbelverhaal centraal. De verhalen worden ondersteund door het digibord
met illustraties. Ook zijn er vragen en stellingen voor in de klas. Daarnaast bevat het digibord
foto’s en filmpjes.

