NIEUWSBRIEF
Maart 2022
Interessante
informatie:
woensdag 9 maart
Biddagviering
donderdag 10 maart
SOS Verkeer
maandag 14 maart
Ouderraadsvergadering
maandag 21 maart
Schoonmaakavond
week van 28 maart
Techniekweek
dinsdag 29 maart
Verkeersexamen gr.7
maandag 4 april
Ouderavond
Andere Schooltijden
(meer informatie volgt)
Opbrengst Goede
doelen 2021-2022
7 februari
14 februari
21 februari

€ 19,75
€ 21,90
€ 10,70

TOTAAL

€ 460,20

Personele wisseling
Na de voorjaarsvakantie gaat meester Jaap het Lam aan de slag in
groep 5/6. Meester Jaap is op donderdag en vrijdag in deze groep
m.u.v. een aantal donderdagen als hij groep 7/8 onder zijn hoede
neemt. Op die donderdagen zal juf Nella gewoon in haar eigen groep
zijn. Juf Elise zal zelf nog één vrijdag aanwezig zijn, voordat haar
verlofperiode ingaat. We wensen de juf alle goeds toe!
Kennismaken met meester Jaap
Ik ben Jaap het Lam. Ik ben 23 jaar jong en
woonachtig in Tienhoven a/d Lek. Komende
maanden zullen juf Nella en ik groep 5/6 op ons
nemen. Daar heb ik erg veel zin in. Ondertussen
zit ik alweer ruim 4 jaar op de Pabo in Gouda en
heb ik nog wat achterstallig schoolwerk om mee
bezig te gaan. Dit wil ik graag combineren met
het zijn van meester in groep 5/6. Zo kan ik in
mijn baan groeien en uiteindelijk mijn diploma
gaan halen. Ik zie er erg naar uit om tijdelijk op de EbenHaëzerschool te gaan werken en u wellicht te gaan ontmoeten.
Biddagviering
Op woensdagmorgen 9 maart houden we in de hal van de school een
biddagviering met de kinderen. Het bijbelverhaal wordt dan verzorgd
door dominee Mirjam Kollenstaart. We beginnen pas om 9.30 uur,
omdat Mirjam ook meewerkt aan de viering in Goudriaan.
Ouders en belangstellenden zijn weer welkom!

SOS Verkeer
Dinsdagmorgen 10 maart is er weer een School op SEEF-les op het schoolplein. Groep 1/2
krijgt een les Lopen met de fiets en slalom fietsen. De groepen 3/4 en 5/6 krijgen een
verkeersbordenquiz en 2 lastigste parcoursen. De verkeersouders verzorgden de organisatie.
Ouderraadsvergadering
Op maandagavond 14 maart staat de 2e geplande vergadering van de ouderraad op het
programma. Alle activiteiten die de komende maanden nog op het programma worden kort
besproken. We beginnen om 20.00 uur in de school.
Schoonmaakavond
Vanaf maart is het de bedoeling om de schoonmaakavonden weer op te starten. Dat betekent
dat maandagavond 21 maart dus door gaat.
De schoonmaak is dan met name gericht op het lokaal van de kleuters.

Verkeersexamen
Op dinsdag 29 maart staat voor groep 7 het landelijk verkeersexamen op het programma.
Het schriftelijk examen gaat in elk geval door. Onzeker is of het praktische verkeersexamen
in Bleskensgraaf zal doorgaan. Dat horen we in de loop van maart. We rekenen er op dat
onze leerlingen hun uiterste best doen en allemaal zullen slagen voor dit examen. Succes!
Coronamaatregelen
Ook op school komt een einde aan een aantal maatregelen. De mondkapjes kunnen
achterwege blijven, dat scheelt veel ongemak. Ook hebben we besloten vanaf maandag 7
maart geen online lessen meer te verzorgen. Een leerkracht die lesgeeft aan een groep
kinderen op school en een of meerdere leerlingen thuis moet voortdurend de aandacht
verdelen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en veroorzaakt onrust in de
groep en bij de leerkracht. Daarnaast stoppen we met thuiswerk voor leerlingen die ziek thuis
zitten. Het is goed als een kind rustig thuis kan uitzieken, zo ging dat vóór de coronaperiode
immers ook. Als kinderen thuis toch wat schoolwerk willen doen, dan kunnen ze aan de slag
met Bloon, Pluspunt of andere online onderwijsprogramma’s. Ze hebben daar zelf de
inloggegevens van. Kinderen die niet ziek zijn en/of geen klachten hebben, mogen naar
school!
Wonderlijk gemaakt
In maart gaan we weer beginnen met het lesprogramma Wonderlijk Gemaakt. Daar willen
we u graag over informeren, zodat u uw kind(eren) thuis kunt begeleiden bij deze lessen.
Hiervoor is op school een speciale informatiebrochure beschikbaar voor ouders.
Wat willen we bereiken met seksuele vorming?
God heeft Zijn schepping en daarmee ook de mens in ontwikkeling geschapen. De seksuele
ontwikkeling is daar een onderdeel van. Wat betreft seksualiteit willen we allereerst dat
kinderen hun eigen seksualiteit leren (her)kennen als scheppingsgave. Daarna ook dat ze
zelfstandig goede keuzes kunnen maken en met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid
een plaats in de huidige maatschappij innemen.
Naast zelfstandigheid willen we dat kinderen God leren kennen en leren leven volgens Zijn
leefregels in de huidige maatschappelijke context. Dat ze zich Gods waarden en normen
rondom seksualiteit, huwelijk en gezin eigen maken.
We zien graag dat ze de gebrokenheid erkennen die er is rondom seksualiteit en relaties.
Toch hopen we dat ze relaties van liefde en trouw met vrienden en later eventueel met een
levenspartner kunnen opbouwen.
(Deze tekst is overgenomen uit bovengenoemde brochure. Als deze brochure niet heeft,
kunt u hem opvragen bij de juf/meester van uw kind.)
Vakantierooster 2022-2023
Het onderstaande vakantierooster is door de medezeggenschapsraad van februari besproken
en akkoord bevonden.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24 oktober – 28 oktober 2022
26 december – 6 januari 2023
27 februari – 3 maart 2023
7 april – 10 april 2023
24 april – 5 mei 2023
18 mei – 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli – 18 augustus 2023

Actiepunten n.a.v. Oudervragenlijst & Leerlingenvragenlijst 2021
In deze nieuwsbrief van maart pikken we er opnieuw twee onderwerpen voor u uit.
Een verbeterpunt was voor de school de informatie vanuit school naar de ouders. Dit is een
belangrijke reden geweest om de app Parro in te voeren, waardoor de communicatie tussen

leerkrachten en ouders veel directer en laagdrempeliger is geworden. We hopen dat dit door
ouders als een verbetering wordt ervaren. Als er onder ouders nog andere concrete
verbeterpunten in de communicatie vanuit school leven, dan horen wij ze graag, want vanuit
de oudervragenlijst kwamen ze voor ons niet duidelijk naar voren.
Een tweede punt is ons rapport. Intern is er al onderzoek opgestart om te komen tot een
nieuwe en modernere rapportage naar de ouders. Dat zal een
prioriteit worden in het begin van het volgende schooljaar met als
doel dat we in 2023 ons nieuwe rapport kunnen presenteren.
Boekentip
Dit keer een informatief boek voor de bovenbouw!
Dit boek is onderdeel van de serie ingenieurs aan het werk.
Over de serie wordt dit gezegd:
Maak kennis met opwindende beroepen in wetenschap,
technologie, bouwkunde en wiskunde.
En waag je aan experimenten uit de echte wereld.
Als je geïnteresseerd bent in robots, is dit boek misschien wel
wat voor jou!
Er wordt uitgelegd hoe een robot werkt en er staan ook wat
proefjes in (schakel dan wel even je vader/moeder in!).
Dit boek is te leen of te bestellen bij een boekhandel / bol.com.

