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Agenda
12 sept.
Open Monumentendag gr. 7 & 8
16-20 sept. Oudervertelmomenten
20 sept.
Introductieles blazersklas gr. 6
23 sept.
Promoshow Mad Science
23 sept.
Informatieavond
25 sept.
Actie Kinderpostzegels gr. 7 & 8
30 sept.
Jet en Jan gr. 5
2 okt.
Start Kinderboekenweek

Even voorstellen: Christa Verschoor
Graag maak ik van de gelegenheid
gebruik om mezelf aan u voor te stellen.
Mijn naam is Christa Verschoor,
getrouwd met Huib en samen hebben wij
3 kinderen. Ik ben mijn loopbaan
begonnen als leerkracht van groep 1-2
en daarna in alle groepen les gegeven.
Daarnaast de opleiding als intern
begeleider en daarna als directeur
gevolgd. Als directeur heb ik 7 jaar
leiding mogen geven aan CBS De
Sprankel. Toen de vacature voor CBS
Eben Haëzer kwam, heb ik geen
moment getwijfeld. Wat fijn hier te
mogen werken en deel uit te mogen
maken van dit geweldige team.

Even voorstellen: Anet Koekkoek
In deze nieuwsbrief mag ik mij even
voorstellen. Mijn naam is Anet Koekkoek en ik
woon in Almkerk. Vanaf dit schooljaar mag ik
op deze school werken. Eerder heb ik op ZML
De Cirkel in Gorinchem gewerkt en sinds
vorig jaar op andere scholen van De
Stroming.
Ik werk met veel plezier op maandag, dinsdag
en donderdag met leerlingen met een
arrangement.

Na de vakantie zijn er weer veel nieuwe
kinderen begonnen in de kleutergroepen!
In groep 1-2 A: Emma Bulthuis, Mariam
Jammol, Jimmy van Wijngaarden, Lenn
Caspers, Vince van Arkel, Sophie Quirijns
En in groep B: Sam van Klinken, Stef van
Tilborg, Gioia Parisi, Ilay Versteeg.
We wensen jullie heel veel succes en plezier
op jullie nieuwe school en hopen dat jullie hier
acht mooie jaren gaan beleven.

Personeel
Het is bijzonder fijn dat we in de laatste weken
voor de zomervakantie onze formatie weer
compleet hebben kunnen maken. Onze nieuwe
collega’s stellen zich in deze Nieuwsflits aan u
voor.
Bij onze collega Kirsten Nabbe (OAS) is in de
zomervakantie een mooi en gezond meisje
geboren: Moon. We wensen Kirsten en
Maarten veel geluk en een fijne tijd toe en
hopen Kirsten in het nieuwe kalenderjaar weer
op school te ontmoeten.

Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar doen groep 7 en 8 weer mee aan
de landelijke Kinderpostzegelactie. Op 25
september gaan de kinderen weer langs de
deuren om postzegels te verkopen voor goede
doelen.
Een van deze doelen zal leespromotie op
onze school zijn. We mogen dan voor een deel
van het opgehaalde bedrag boekpakketten
uitzoeken.

Van de MR
Voor de zomervakantie hebben we binnen de
MR, afscheid genomen van Melanie. Na een
aantal jaren in de MR (ook als voorzitter)
draagt zij het stokje over aan Marlinda. Zij zal
met ingang van het nieuwe schooljaar deel
uitmaken van de MR. Daarnaast is de
taakverdeling binnen de MR voor komend
schooljaar aangepast.
Miranda Brand: lid
An Colijn: secretaris
Jeanette van Kooten: GMR
Jolanda van der Pijl: GMR
Marlinda Schaap: PR
Marije Vleugel: voorzitter
Onze volgende vergadering staat gepland voor
woensdag 2 oktober 2019.
Mocht u vragen of opmerkingen voor ons
hebben, mail dan naar:
mr@cbsebenhaezer.com

Even voorstellen: Esther Pierik
Mijn naam is Esther Pierik. Ik ben 47 jaar
oud, en woon met mijn twee kinderen van 4
en 6 in Almkerk. In mijn vrije tijd zit ik graag
achter de piano, of wandel in de natuur,
maar geniet ook van een restaurant of
theater bezoeken met vrienden. De
afgelopen jaren heb ik als onderwijsassistente op basisschool d’Uylenborch in
Almkerk gewerkt, en nu wacht mij een
nieuwe uitdaging in Woudrichem.
Op de Eben-Haëzer hoop ik de kinderen die
ik begeleid een stap verder te helpen in hun
ontwikkeling, waarbij enthousiasme en
vreugde belangrijke pijlers zijn. Want juist als
de lesstof niet altijd even makkelijk is, is het
zoeken naar plezier in het werken een mooie
uitdaging!

Informatieavond 23 september
Op 23 september zal de jaarlijkse
informatieavond voor ouders plaatsvinden in
het lokaal van uw kind(eren).
De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur – 20.00 uur Informatie voor ouders
van groep 6 t/m 8
20.00 uur – 20.15 uur Koffie en thee in de
kleuterhal
20.15 uur – 21.15 uur Informatie voor ouders
van groep 1 t/m 5
U krijgt hier komende week meer informatie
over.

Mad Science
Even voorstellen: Corine Smits
Mijn naam is Corine Smits en samen met mijn
man en 2 kinderen woon ik in Woudrichem. Na
15 jaar te hebben gewerkt op een basisschool
in Sprang-Capelle, ben ik deze week gestart op
de Eben-Haëzer. Op maandag en dinsdag geef
ik les aan de kinderen in groep 4. Lesgeven doe
ik met veel plezier en ik vind het mooi en
belangrijk om een band met de kinderen op te
bouwen. In mijn vrije tijd zwem en wandel ik
graag. Daarnaast vind ik het leuk om het
theater te bezoeken en met vrienden af te
spreken. Mijn start deze week op school heb ik
als erg positief ervaren, ik heb zin in dit
schooljaar!

Op 23 september zal er weer een promoshow
van Mad Science plaatsvinden voor de onder
-en bovenbouw.
Mad Science gaat bij voldoende
belangstelling na schooltijd, in de school een
wetenschap techniek cursus verzorgen, waar
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor
kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de
slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties.
Meer informatie over de inhoud van de lessen
en de daaraan verbonden kosten, ontvangt u
op deze dag via uw kind.

Cultuur

Even voorstellen: Angela van de Pol

Groep 7 en 8 gaan op 12 september in de
ochtend naar Fort Giessen in het kader van de
Open Monumenten Klassendag. Komende
week bereiden ze zich hierop voor met de
‘Langs de Linie’ les. Er zijn inmiddels voldoende
ouders om te begeleiden.

Hallo, mijn naam is Angela van de
Pol-Blijenberg. Samen met mijn gezin (mijn
man en onze 2 dochters) woon ik in Sleeuwijk.
Jarenlang heb ik gewerkt in de commerciële
sector. Werken met kinderen heeft mij altijd zo
mooi en leuk geleken dat ik me ben gaan
omscholen naar het onderwijs. Naast de
opleiding 'onderwijsassistent', heb ik stage
mogen lopen op CBS 'de Morgenster'. Hier
werd mijn gevoel bevestigd, werken met
kinderen is echt heel mooi en leuk.
En ja, nu mag ik de komende maanden
onderwijsassistente Kirsten Nabbe vervangen.
De taken van onderwijsassistente zal ik op me
gaan nemen, iets waar ik dan ook ontzettend
veel zin in heb!

Groep 5 gaat de komende weken starten met
het erfgoedproject Jet & Jan, jong in 1910.
Hierbij hoort ook een bezoek aan het
Visserijmuseum op maandag 30 september
tussen 10.00 en 12.00 uur.
We hebben dan begeleiding nodig bij een zestal
activiteiten in het museum.
U kunt zich opgeven via Parro en ontvangt dan
verdere informatie

Oudervertelmoment

Kriebelbeestjesnieuws

Komende periode bent u weer in de
gelegenheid om op school te vertellen over uw
kind. Het is van groot belang dat de leerkracht
weet wat belangrijk is voor het welbevinden van
uw kind; wat hij/zij nodig heeft om zo goed
mogelijk te kunnen functioneren in en buiten de
groep. Verdere uitleg ontvangt u nog in een
apart schrijven.

De luizencontrole van vrijdag 6 september,
leverde bij een paar leerlingen de vondst van
enkele neten op, maar veruit de meeste
hoofden waren schoon! De ouders zijn
inmiddels op de hoogte gebracht door de
leerkracht. Blijft u thuis ook goed controleren?
Over twee weken wordt in de betreffende
groepen een nacontrole gehouden.

Lezen ~Kinderboekenweek

Nog een paar weken en dan kunnen we ons weer klaarmaken voor het leukste en gezelligste leesfeest
van het jaar, de Nationale Kinderboekenweek!
De voorbereidingen zijn al in volle gang, we gaan er weer wat leuks van maken!
Het thema van dit jaar is 'Reis mee'.. We gaan instappen en het avontuur opzoeken.
De Kinderboekenweek start op 2 oktober en stopt officieel op 13 oktober. Wij plakken daar nog een week
aan vast en sluiten hem op donderdag 17 oktober traditiegetrouw af met een boekenmarkt voor de hele
school. Meer info hierover komt later, maar dan kunnen de boekenkasten thuis alvast even doorgespit
worden!
De Bruna heeft ook weer een leuke actie tijdens de Kinderboekenweek..
Als u tijdens deze officiële periode (2-13 oktober) een nieuw boek en/of tijdschrift koopt kunt u het bonnetje
hiervan inleveren op school. De verzamelde bonnetjes leveren wij in bij de Bruna en krijgen van een deel
van het totaalbedrag een waardebon om nieuwe boeken te kunnen kopen bij de Bruna. Een
win-winsituatie dus; nieuwe boeken thuis én op school!

Praktische punten
om uit te printen en op te hangen

Gruiten
Ziekmelding / schooltijd
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we
onze Gruitdagen. Op deze dagen neemt iedere
leerling groente of fruit mee. Op deze manier
proberen we mede zorg te dragen voor een
gezonde levensstijl van onze kinderen.

Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan
alstublieft telefonisch melden of een (Parro)
bericht naar de groepsleerkracht sturen.

Zendingsgeld en sparen op maandag

Om uw geheugen even op te frissen melden we
u hier nog even het verloop van de start van de
ochtend en middag:

Ook dit jaar krijgt u weer de mogelijkheid om te
sparen voor de schoolreis of het schoolkamp van
uw kind. De kosten van de schoolreis bedragen
meestal rond 30 euro, afhankelijk van de
bestemming en het aantal leerlingen.
Het schoolkamp zal naar verwachting dit jaar
per leerling 90 euro kosten.
Elke maandagochtend staat er ook een spaarpot
klaar voor het zendingsgeld. Dit jaar starten we
met het sparen voor de Schoenendoosactie van
‘Hope and Serve’.

8.20/12.50 uur: De eerste bel gaat, ouders
brengen hun kinderen tot bij het hek, en de
kinderen gaan naar hun eigen groep om daar
elkaar te ontmoeten en bij te praten. Mocht u
iets dringends door willen geven aan de
leerkracht, dan kan dat op dit tijdstip.
Afspraken maken voor een uitgebreid gesprek
en minder dringende zaken melden kunt u via
Parro of telefonisch doen of loop gerust na
schooltijd even naar binnen.

Veiligheid en verkeer
Wilt u ook dit jaar rekening houden met de
veiligheid van onze kinderen bij het in -en uit
gaan van de school?
-

Denk aan de ‘zoen en zoef zone’ (dus niet
parkeren voor de school).
In de schoolgids kunt u lezen of uw kind
op de fiets mag komen.
Zorg dat u op een veilige en niet
hinderlijke plaats op uw kind wacht.

Namens onze leerlingen, hartelijk bedankt.

8.30/13.00 uur: De tweede bel gaat, de deur van
de klas gaat dicht en de leerkracht begint de
dag. Het is belangrijk voor de rust in de groep
dat alle kinderen echt op tijd aanwezig zijn.
Wij begrijpen dat iedereen weer in het
schoolritme moet komen maar wilt u uw kind op
tijd naar school sturen? De kleutergroepen
mogen 5 minuten voor half negen naar binnen.

Mobiele telefoons
Zoals u in de schoolgids kunt lezen is het gebruik
van mobiele telefoons door leerlingen niet
toegestaan.

Belangrijke data

om uit te printen en op te hangen

Evenementen

Vakanties en vrije dagen

Inloopmiddag
14-11-2019
Sinterklaasviering
05-12-2019
Kerstviering
19-12-2018
gr. 1 t/m 4 viering op school
gr. 5 t/m 8 viering in de kerk
Gezinsdienst
09-02-2020
Paasviering/ontbijt
09-04-2020
Schriftelijk verkeersexamen
04-04-2020
Praktisch verkeerexamen
05-04-2020
Inloopmiddag
07-04-2020
Koningsspelen
17-04-2020
Schoolkamp groep 8
26-05 t/m 29-05-2020
Zomerfeest kleuters
18-06-2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

Schoolreis groep 3 en 4
Schoolreis groep 5 t/m 7

18-06-2020
18-06-2020

Informatieavond groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 5 t/m 8
Informatieavond VO

23-09-2019
23-09-2019
04-11-2019

Contactweek
Rapport mee naar huis
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Rapport mee naar huis

28-10 t/m 01-11-2019
14-02-2020
17-02-2020
20-02-2020
02-07-2020
06-07-2020
17-07-2020

21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020
13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020 t/m 01-06-2020
20-07-2020 t/m 28-08-2020

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie
20-12-2019
Vrijdagmiddag voor zomervakantie 17-07-2020
Werkmiddag
21-11-2019
Studiedag
04-02-2020
Inspiratiedag
04-03-2020
Studiedag hoogbegaafdheid
01-04-2020
Voorbereiding zomerfeest (ochtend) 18-06-2020
Werkmiddag
30-06-2020

Gymtijden
Groep 3 Dinsdag 13.00 - 14.00 uur
Groep 4 Dinsdag 14.00 – 15.00 uur
Groep 5 Dinsdag 10.30 – 12.00 uur
Groep 6 Dinsdag 9.00 – 10.30 uur
Groep 7 Vrijdag 10.30 – 12.00 uur
Groep 8 Vrijdag 13.30 – 15.00 uur

