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informatie:
maandag 5 juli
Oudergesprekken
dinsdag 6 juli
Doorstroommiddag
woensdag 7 juli
Afscheid juf Herma
maandag 12 juli
Afscheidsdag groep 8
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Musical groep 8
Afscheidsavond groep 8
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Laatste schooldag
donderdag 15 juli
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Groep 1/2 VRIJ
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€ 23,15
€ 41,65
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€ 22,50

JAARTOTAAL
€ 890,85

Vertrek juf Herma
Na een periode van meer dan 25 jaar op de Eben-Haëzerschool heeft
juf Herma Verwey besloten een baan op De Noordhoek in Gorinchem
te aanvaarden. Dat is een school voor praktijkonderwijs en daarmee
voor de juf ook een compleet nieuwe uitdaging. Ze heeft er echt zin
in en het is haar ook van harte gegund!
We zijn de juf dankbaar voor haar jarenlange inzet voor en
betrokkenheid bij ónze school en de zorg en toewijding die ze had
voor haar leerlingen.
Door allerlei organisatorische belemmeringen hebben we besloten om
al op woensdag 7 juli op school afscheid van de juf te nemen. Maar
haar laatste schooldag zal de schoolreis op donderdag 15 juli zijn.
Nieuwe leerkracht
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we er in geslaagd zijn om een
nieuwe leerkracht te vinden voor groep 5/6 Het gaat om


juf Nella de Bruijn

Juf Nella is 58 jaar en woont in Sliedrecht. Ze heeft heel veel ervaring
in het onderwijs en komt op maandag t/m donderdag. Ze is afkomstig
van De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland.
De juf zal zichzelf in de nieuwsbrief van september voorstellen.
Nieuwe directeur
Het komend schooljaar zal mijn laatste jaar als directeur op deze
school zijn. In de afgelopen maand heeft een commissie bestaande
uit Janine van Muijlwijk (locatieraad), Corné Bons (MR-ouders) en
Esther Witzier zich samen met Kees van Meerkerk en Corné Egas
(bestuur) gebogen over de opvolging per 01-08-2022. Via een intern
traject binnen ‘Karakter’ is de keuze gevallen op juf Germa van Pelt
uit Hardinxveld-Giessendam. Juf Germa is 49 jaar, heeft veel zin in
haar nieuwe baan en heeft ervaring in leidinggeven. Zij is nu
werkzaam in het SBO en zal het komende schooljaar worden
ingewerkt. Zij zal daarvoor al meerdere keren op school aanwezig zijn.

Coronamaatregelen
Door alle versoepelingen zijn de huidige schooltijden niet meer noodzakelijk. Toch hebben
we besloten dit rooster ook de laatste weken te handhaven, omdat iedereen nu eenmaal in
dit ritme zit. Door het loslaten van de cohorten is spreiding van de pauzes niet meer nodig.
Ook mogen de kinderen voor schooltijd gewoon op het plein spelen. Het op school brengen
van de kleuters wijzigt niet. Na de zomer keren we terug naar ons oude traditionele rooster
en zal WASKO het overblijven organiseren.
Doorstroommiddag
Deze middag organiseren we op dinsdagmiddag 6 juli. Tussen 13.45-14.45 uur gaan alle
leerlingen alvast kennis maken met hun nieuwe juf/meester in hun nieuwe groep.

Oudergesprekken
Op maandag 5 juli staan gesprekken met ouders in de planning. Dat kan dit schooljaar niet
fysiek op school plaats vinden. Daarom zullen leerkrachten telefonisch contact opnemen
indien zij nieuwe informatie willen delen. Indien u zelf behoefte heeft aan een gesprek kunt
u dat aan de betreffende leerkracht kenbaar maken. Zij zullen dan een belafspraak met u
maken.
Musical en afscheid groep 8
De musical van groep 8 zal dit jaar weer 2x worden opgevoerd in het Dorpshuis. Op
dinsdagmiddag 13 juli om 13.30 uur voor alle leerlingen en dinsdagavond om 19.00 uur voor
ouders en broers/zussen van leerlingen van groep 8 en leerkrachten van de school. Er is dus
ook dit jaar geen ruimte voor meerdere familieleden en/of vrienden van de artiesten. Wel zal
er een filmopname van de musical worden gemaakt, zodat iedereen die dat wil de musical
later thuis kan bekijken.
Aansluitend op de musical zal de afscheidsavond van groep 8 ook in het Dorpshuis gehouden
worden, omdat het niet mogelijk is de 1,5 meter afstand in de school te realiseren.
Afscheid ouderraadsleden
Er hebben dit jaar weer enkele ouders afscheid genomen van de ouderraad en daarmee een
periode van 3 jaar afgesloten. We bedanken Daniëlle Aantjes, Corine Houweling,
Mariëlle van Leussen en Arjette van de Streek heel hartelijk voor hun inzet voor al die
ondersteunende activiteiten die er voor zorgen dat er op school veel ruimte is voor
gezelligheid en feestelijkheden: samen spelen, samen eten en samen genieten. Heel hartelijk
bedankt voor alle vrije tijd die hierin geïnvesteerd is. Jullie zijn geweldig!
Afscheid van de leerlingenraad
Drie achtstegroepers en twee zevende groepers hebben afscheid genomen van de
leerlingenraad. Eén of twee jaar lang hebben zij zich met veel energie en goede ideeën
ingezet voor de raad. Ze hebben met elkaar ook mooie dingen tot stand gebracht. Er is voor
de moestuin gezorgd. De sporttassen zijn bijgehouden en er is door veel kinderen
voorgelezen bij de kleuters. Timo, Mirthe, Dylan, Jolien en Iris heel hartelijk bedankt voor
jullie inzet hiervoor en de mooie gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben.
Hieronder vindt u een stukje van één van de leerlingen zelf over de leerlingenraad:
De leerlingenraad
“Wie zitten er in de leerlingenraad: Jolien & Iris uit groep 7. Mirthe, Timo en Dylan uit groep
8. Wat is de leerlingenraad: de leerlingenraad is een groepje leerlingen uit groep 7/8. Die
leuke dingen organiseert we zijn nu bezig met de EH got talent, we hebben een sporttas in
iedere klas met tennisballetjes, tafeltennis batjes en balletjes, badminton set, bellenblaas
en een voetbal geregeld. We hebben ook een moestuin vorig jaar hebben we best veel fruit
geplukt nu zitten er al een heleboel bloemen waar ook weer fruit uit komt. Vergaderingen
hebben wij 1 keer in de zes weken om nieuwe plannen door te nemen met meester
van Meerkerk. Voor de plannen die geld kosten mogen we ook naar meester van Meerkerk
gaan.” (Geschreven door Timo van Dam)
Onderzoek naar continurooster
Komend schooljaar zal op initiatief van de medezeggenschapsraad onderzoek gedaan worden
naar een continurooster. De peiling onder de ouders leverde hiervoor een breed draagvlak
op. De uitslag van de 61 reacties was: 54 - 7. Ook het team reageerde overwegend positief:
7 - 1. Voldoende basis dus om een onderzoek te starten. Komend schooljaar worden in
principe nog de traditionele schooltijden gehanteerd, tenzij de coronapandemie roet in het
eten gooit.
Slotfeest
Het slotfeest is dit keer op woensdag 14 juli. Afgesproken wordt dat in elke groep op een
eigen gekozen manier een vrolijk slot van het schooljaar gerealiseerd wordt. De invulling
hiervan ligt bij de leerkrachten zelf.

Waar gaan ze naar toe?
Net als andere jaren vermelden we in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar de nieuwe
scholen voor onze leerlingen van groep 8. We wensen onze 14 achtstegroepers veel plezier
op hun nieuwe school en hopen dat ze het daar goed zullen hebben!
’t Gilde
Gorinchem
Wellantcollege
Ottoland
Calvijn
Hardinxveld-Giessendam
Gomarus
Gorinchem
Gymnasium Camphusianum
Gorinchem
Willem de Zwijger
Schoonhoven

Ivan Koorevaar
Reinoud Aantjes–Debora Grootendorst–
Laiyun van de Laer
Dylan van Dijk
Matthias Bezemer
Andreas van de Streek
Anna Boers-Timo van Dam–Jitske Houweling–
Mirthe Houweling–Saskia Mak–Thies Meerkerk–
Esther Verhoef

Volgend schooljaar
Hoe gaat de personele inzet er volgend schooljaar uit zien? Bij welke juf/meester komt mijn
kind volgend schooljaar in de groep? Dat zijn vragen waarop we hieronder antwoord proberen
te geven.
Groep 1/2
Juf Esther en juf Annieke nemen de kleutergroep voor hun rekening. Juf Esther is er op
maandag en dinsdag, juf Annieke de andere dagen.
Groep 3/4
Juf Germa en juf Dinella draaien samen deze groep. Juf Dinella is er op maandag en
vrijdagmorgen. Juf Germa is er van dinsdag t/m donderdag.
Groep 5/6
Deze groep krijgt 4 dagen juf Nella en op vrijdag zal juf Elise lesgeven.
Groep 7/8
In deze groep verandert er niets. Meester Bastiaan is er de hele week.
Voor de extra ondersteuning van leerlingen en groepen zijn er drie onderwijsassistenten:
Juf Annelies blijft op dinsdag t/m vrijdag en zal werken bij de groepen 1-4.
Juf Daniëlle zal in de morgenuren de ondersteuning bieden in de groepen 5-8.
Juf Sophie (stage) komt eerst 5 hele weken en daarna op woensdag t/m vrijdag.
Daarnaast zijn juf Elise (bovenbouw) & juf Barbera (onderbouw) beschikbaar voor de
vervanging van collega’s. Meester Bastiaan en juf Annieke hebben op basis van hun
benoeming recht op meerdere dagen. Voor alle leerkrachten wordt werkdrukverlichting
gerealiseerd.
TSO op vrijdag?
WASKO stelde mij de vraag of er ook behoefte is bij ouders om op vrijdag de mogelijkheid
van opvang tussen de middag te realiseren door WASKO. We hebben afgesproken dat ik daar
onderzoek naar zal doen. Als u dit leest en denkt: “Ja, dat vind ik heel fijn en daar ga ik
gebruik van maken!” Laat het ons dan even weten via info@ebenhaezer-ottoland.nl.
Hoe meer reacties we krijgen, hoe groter de kans dat dit gerealiseerd wordt.
Zomervakantie
De zomervakantie begint op vrijdag 16 juli. Daarna zijn er 6 vrije weken. De school gaat op
maandag 30 augustus weer beginnen. We hopen dat we alle leerlingen dan weer gezond en
wel mogen begroeten. Iedereen een fijne vakantie toegewenst!

