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September 2021
Interessante informatie:
maandag 6 sep
Startgesprekken
maandag 13 sep
Ouderraadsvergadering
week 13 – 17 sep
Techniekweek
vrijdag 24 sep
SOS Verkeer
maandag 27 sep
Studiemiddag
Leerlingen zijn ’s middags
vrij!
Medezeggenschapsraad
week 27 – 1 okt
Week tegen Pesten
Opbrengst Goede doelen
schooljaar
2020-2021

€ 920,84

Een nieuw schooljaar
Maandag 30 augustus is het nieuwe schooljaar weer begonnen en
we zijn blij dat alle kinderen gezond en wel een nieuwe start konden
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 hun
uiterste best om er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken.
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?
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: Buitensluiten?
Uitgesloten!
Samen zijn we op school 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. Door met elkaar
afspraken te maken, groepsvormende activiteiten te doen, elkaar
goed te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven.

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 de verdere voortgang. Ook is het fijn
om vroegtijdig kennis te maken. Deze startgesprekken staan gepland op maandag
6 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. Wij gaan uit van fysieke gesprekken. Als u de voorkeur
geeft aan een digitaal gesprek wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht(en)?
Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u een brief waarin we vragen om de ouderbijdrage 2021-2022 over te
maken op onze schoolrekening: NL67 RABO 0342 7564 00
Het is fijn als het lukt om vóór 1 oktober te betalen!

Documenten
Op onze website vindt u een nieuwe Schoolgids 2021-20212. 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. 11.55 en 15.10 uur zijn.
Woensdag wordt dat om 12.25 uur.
- De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen vanaf ca. 8.15 en 13.00 uur naar school en
gaan dan spelen op het plein tot de bel gaat.
- Traktaties zijn zoveel mogelijk in fabrieksverpakking. Traktaties voor het team kunnen op
bij de bar van de keuken worden gezet. Daar liggen ook de verjaardagskaarten.
- Kinderen wassen meerdere keren per dag hun handen.
- Voor kinderen die verkouden zijn hanteren we de beslisboom van Boink en AJN.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwste beslisboom thuisblijven of niet?
- 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 binnen brengen
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.
- De school wordt dagelijks intensief schoon gemaakt.
Indien zich in of rondom de school een coronabesmetting voordoet zullen wij handelen
conform het protocol van de PO raad.
Nieuwe methode
Kwink is een onze nieuwe online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL),
inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht
SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk
en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht
van een veilige groep.
Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend
onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van
Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen
wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.
Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma
voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook
tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.
Kennismaken met juf Nella
Een nieuw gezicht op de Eben-Haëzer. Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Nella
en ik woon in Sliedrecht. Ik houd van lezen, tuinieren, fotograferen, ik wandel graag of ik
trek eropuit voor een mooie fietstocht. In de zomervakantie heb ik een fietstocht gemaakt
van Passau naar Wenen, langs de Donau. Het was prachtig!
Al heel wat jaren sta ik voor de klas. De afgelopen 11 jaar fietste ik elke
dag naar Nieuw-Lekkerland. Nu vertrek ik ‘s morgens de andere kant op
naar Ottoland. Voor mij dus een hele verandering na zoveel jaren op
dezelfde school. Dit schooljaar sta ik 4 dagen voor groep 5/6. Een nieuwe
uitdaging waar ik veel zin in heb!

Kennismaken met juf Marianne
Hallo ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Marianne, de nieuwe
onderwijsassistent voor de bovenbouw. Ik ben 52 jaar en woon in
Hardinxveld-Giessendam, ben getrouwd en heb twee zoons en een
dochter. Hiervoor heb ik gewerkt als pedagogisch medewerker in de
kinderopvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen ben
ik op school aanwezig en vind het een enorm leuke uitdaging.

