NIEUWSBRIEF
Juli 2022
Interessante
informatie:
maandag 4 juli
Afscheidsdag gr.8
Groep 7 heeft VRIJ
dinsdag 5 juli
Musical & Afscheid gr.8
woensdag 6 juli
Afscheid juf Herma
donderdag 7 juli
Slotfeest met Drumtastic
Laatste schooldag
8 juli t/m 21 augustus
Zomervakantie

Opbrengst Goede
doelen 2021-2022
7 juni (di)
€ 23,15
13 juni
€ 19,21
20 juni
€ 11,65

EINDTOTAAL
2021-2022
€ 729,41

Nieuwe directeur
Dit is de laatste nieuwsbrief die ik als directeur van deze school schrijf.
Ik mocht 23 jaar leiding geven aan het team van de EbenHaëzerschool en in die periode was ik eindverantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs van de school. Het is een lange periode
waarin heel veel veranderd is, want het onderwijs is altijd in beweging
en dat is goed. Tijden veranderen, de maatschappij verandert en de
school moet daarop anticiperen. Dat hebben we al die jaren steeds
geprobeerd gestalte te geven en als ik zie waar de school nu staat,
dan zie ik dat er veel goed gegaan is. De onderwijsresultaten zijn
opmerkelijk goed, we werken met moderne methoden en op een
eigentijdse manier.
Per 1 augustus 2022 draag ik het stokje over aan juf Germa van Pelt
uit Hardinxveld-Giessendam. Zij heeft veel zin in haar nieuwe baan en
heeft zich een jaar lang enigszins kunnen voorbereiden op haar
nieuwe taak. In de eerste maanden zal ik op de achtergrond nog als
adviseur een kleine ondersteunende rol spelen.
Dank voor het vertrouwen in de afgelopen jaren!
Mijn officiële afscheid staat gepland op vrijdag 30 september.
Personeelsnieuws
Juf Nella zal de laatste schoolweek niet meer aanwezig zijn. Ze moet
voor een medische ingreep naar het Erasmus Medisch Centrum en
moet daarna enkele weken rust nemen. We hopen dat de ingreep
succesvol zal zijn en dat de juf in de komende periode voorspoedig
mag herstellen. Meester Jaap en juf Daniëlle zullen haar vervangen.

Musical en afscheid groep 8
De musical van groep 8 Het goud van eiland Albatros zal dit jaar 2x worden opgevoerd in het
Dorpshuis. Op dinsdagmiddag 5 juli om 13.30 uur voor alle leerlingen en dinsdagavond om
19.00 uur voor ouders en verdere familie van leerlingen van groep 8 en leerkrachten van de
school. Aansluitend op de musical zal de afscheidsavond van groep 8 ook in het Dorpshuis
gehouden worden. Het vervoer voor de middagvoorstelling wordt door school geregeld. De
meeste kinderen gaan onder begeleiding op de fiets. De jongsten worden met auto’s
vervoerd. Na afloop kunt u uw kind ophalen bij het Dorpshuis. Ook Wasko zal de kinderen
daar ophalen. De oudere kinderen mogen vanaf het Dorpshuis zelf naar huis.

Slotfeest
Het slotfeest is dit keer op donderdag 7 juli. Op deze speciale dag krijgen we bezoek van
Drumtastic. Zij verzorgen in alle groepen een workshop en aan het eind van de morgen zal
een voorstelling worden gegeven. Dat zal om ongeveer 11.30 uur zijn. Hiervoor zijn
belangstellenden welkom! Alle kinderen eten deze laatste schooldag op school en zijn om
14.00 uur vrij.

Afscheid ouderraadsleden
Er nemen dit jaar 4 ouders afscheid van de ouderraad en sluiten daarmee een periode van 3
jaar af. We bedanken Ilona, Jacqueline, Judy en Marijke 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!
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 15 achtstegroepers veel plezier
op hun nieuwe school en hopen dat ze het daar goed zullen hebben!
Yuverta
Ottoland
Willem de Zwijger
Schoonhoven
Calvijn
Hardinxveld-Giessendam
’t Gilde
Gorinchem
Lyceum Oude Hoven
Gorinchem
Schoonhovens College
Schoonhoven

Milan Aanen – Ruben van den Berg – Senna IJzerman –
Rhodé Kuijper – Jeff van der Linden
Mees Aantjes – Borre Kollenstaart – Jolien van Leussen
Siebe Meerkerk – Jens de Ruijter
Roy Verheijen – Noah Vink
Addy Aanen
Iris Koorevaar
Caro van Wijk

Afscheid van de leerlingenraad
Twee achtstegroepers en twee zevende groepers hebben afscheid genomen van de
leerlingenraad. Eén 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. De laatste week gingen ze de jongere leerlingen nog schminken, prachtig!
Siënna, Senna, Olivier en Noah heel hartelijk bedankt voor jullie inzet hiervoor en de
mooie gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben.
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 en juf Annieke de andere dagen.
Groep 3/4
Juf Germa en juf Dinella draaien samen deze groep. Juf Dinella is er op maandag en dinsdag,
en juf Germa de andere dagen.
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 vier onderwijsassistenten:
Juf Annelies blijft 3 morgens bij de groepen 1-4, op dinsdag, woensdag en donderdag.
Juf Daniëlle zal de ondersteuning coördineren in de groepen 5-8 op dinsdag en donderdag.
Juf Marianne zal ook in de groepen 5-8 ondersteunen, maar dan op maandag en dinsdag.
Juf Esther Schep keert terug van een periode op De Fakkel en zal ondersteunen in groep
3 / 4, zij is er op alle morgens behalve woensdagmorgen.

Daarnaast is juf Barbera beschikbaar voor de vervanging van collega’s. Meester Bastiaan, juf
Nella en juf Annieke hebben op basis van hun benoeming recht op meerdere dagen. Ook
proberen we voor leerkrachten werkdrukverlichting te realiseren.
Boekentip
Voor in de zomervakantie de volgende tips voor u/jullie:
- voor elke leeftijd is er wel een leuk vakantiedoeboek te koop!
- via www.jeugdbibliotheek.nl kun je allerlei e-books en luisterboeken lenen. En…. voor
kinderen is dat lidmaatschap gratis!
En heeft u nog een leuke boekentip voor mij? Ik hoor het graag! (eh.dvisser@gmail.com)
Zomervakantie
De zomervakantie begint op vrijdag 8 juli. Daarna zijn er 6 vrije weken. De school gaat op
maandag 22 augustus weer beginnen. We hopen dat we alle leerlingen dan weer gezond en
wel mogen begroeten. Iedereen een fijne vakantie toegewenst!

