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Agenda (onder voorbehoud)
22 september
23 september
28 september
30 september
5 oktober
16 oktober

Mad Science show
Start actie kinderpostzegels
Start oudervertelmomenten
Start Kinderboekenweek
Workshops cultuurmenu gr. 5/ 6
Sluiting Kinderboekenweek

Geannuleerde activiteiten
Vanwege de landelijke maatregelen en de
afspraken binnen De Stroming rondom
Covid/Corona, zijn de volgende activiteiten
vervallen:
Informatieavond
Luizencontrole
(meer informatie hierover vindt u in de vorige
week verzonden mail)
Open Monumenten Klassendag

Werken op de Chromebooks
Inmiddels hebben de leerlingen in groep 6 t/m
8 een ‘eigen’ Chromebook om aan te werken.
Ze zijn hier ook zelf verantwoordelijk voor. De
kinderen in de andere groepen werken
inmiddels ook al regelmatig op de
Chromebooks.
Om met de Chromebooks te kunnen werken
hebben de kinderen oortelefoontjes nodig. Ze
hebben een exemplaar van school in gebruik.
Mocht deze kapot zijn, dan wordt u gevraagd
zelf voor een vervangend setje te zorgen (tip!
kijk eens in de kast of bij de Action!)

Na de zomervakantie zijn er drie leerlingen
gestart in groep 1. Het zijn Levi van Vuuren,
Guus van Dueren den Hollander en Levi de
Bruin. We heten jullie hartelijk welkom op de
Eben-Haëzer. We wensen jullie een fijne tijd
toe op onze school en hopen dat jullie snel
gewend zijn aan je nieuwe groep.

Cito toetsen
Omdat we vorig schooljaar, na de corona
periode, een goede herstart wilden maken
met onze leerlingen, hebben we de Cito
toetsen Rekenen en Spelling doorgeschoven
naar september. Als we deze maand merken
dat de leerlingen er helemaal klaar voor zijn,
zullen we de toetsen gaan afnemen.
Bijkomend voordeel is, dat we zo een mooi
overzicht hebben van het niveau van uw kind
op dit moment.

Stagiaires
Dit schooljaar zullen er in verschillende
groepen weer stagiaires te vinden zijn.
In groep 5 is dit hele schooljaar een stagiaire
van de PABO. Nienke de Witte is er op
maandag en dinsdag. Ze zal soms ook een
hele week stage lopen.
Van het CURIO college (Breda) hebben we
dit jaar 3 stagiaires Onderwijsassistent. In
groep 1/2 is op maandag en dinsdag Jens
Schouten te vinden en op woensdag-vrijdag
Natasja v/d Velde (een bekend gezicht)
afgelopen schooljaar was ze ook bij ons op
school. Thijn Meerman zal op donderdag in
groep 3 of 4 en op vrijdag in groep 5 of 6
voor extra hulp.
We zijn blij dat we hen een plekje kunnen
geven om met en van elkaar te leren! En
een paar extra handen in de groep is altijd
fijn.

Even voorstellen juf Claudia van der Burgh
Van de administratie / nieuwe incasso
In overleg met de MR zijn er nieuwe bedragen
vastgesteld voor een aantal vaste betalingen,
zoals de ouderbijdrage. Volgende week wordt u
hierover verder geïnformeerd en ontvangt u een
nieuwe automatische incasso. De oude incasso
komt hiermee te vervallen.

Ik ben Claudia van der Burgh- van den Heuvel,
42 jaar. Samen met mijn man en 3 kinderen
woon ik in Nieuwendijk.
Sinds 2004 heb ik diverse taken uitgevoerd op
de Regenboog in Nieuwendijk.
Deel uitmaken van een nieuw team is voor mij
dus weer een nieuwe uitdaging, waar ik erg
naar uit kijk.
Op de Eben-Haëzer zal ik elke donderdag
werkzaam zijn als Intern Begeleider van de
groepen 1 tot en met 4.
In mijn werk vind ik het heel belangrijk om open
en eerlijk samen te werken met alle betrokken
partijen.

Even voorstellen juf Tirza Kuipers
Hallo allemaal,
Ik ben Tirza Kuipers, 21 jaar en woon in Andel.
Je kunt mij echt blij maken met een lekkere kop
thee en een goede serie. Ook
gezelschapsspellen maken mij enthousiast.
Sinds juni 2020 ben ik afgestudeerd aan de
Marnix Academie te Utrecht. Na verschillende
stages ben ik maandag eindelijk in mijn eigen
groep gestart. Mijn werkdagen zijn op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar als startend
leerkracht en ik hoop na het afronden van mijn
opleiding in de praktijk een hoop te leren.

Kinderboekenweek 2020 … en toen?
Tijdens de Kinderboekenweek, die start op 30
september en die wij afsluiten voor de
herfstvakantie, gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven! We
gaan spannende verhalen lezen over ridders,
verplaatsen ons in de oorlogstijd en komen
alles te weten over de oudheid. In elke groep
zullen we deze weken nóg meer tijd besteden
aan het lezen van boeken en activiteiten die
hierbij horen. Het thema is heel divers, dat
moet helemaal goedkomen!
Leest u thuis ook eens extra (lang) voor?!
Het is op dit moment nog onduidelijk of er
gezamenlijke activiteiten zullen plaatsvinden
rondom de Kinderboekenweek. U hoort hier
uiteraard later meer over!

Mad Science
Kinderpostzegelactie
Op 22 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.

Ook dit jaar doen groep 7 en 8 weer mee aan
de landelijke Kinderpostzegelactie. Op 23
september gaan de kinderen weer langs de
deuren om postzegels te verkopen voor goede
doelen. Dit alles zal uiteraard binnen de
huidige gezondheidsregels van de overheid
verlopen. Klik hier voor een informatiefilmpje

Oudervertelmoment
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.

Praktische punten
om uit te printen en op te hangen

Gruiten
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.

Ziekmelding / schooltijd
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan
alstublieft telefonisch melden.

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

Zendingsgeld
Op maandagochtend kan uw kind weer geld
meenemen om zendingsprojecten van oa. Hope
& Serve en Edukans te ondersteunen.
Vanaf dit jaar is sparen op school voor schoolreis
en kamp niet meer mogelijk. Dit vanwege de hoge
stortingskosten van het contant geld.

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.

8.20/12.50 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.
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.
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 (onder voorbehoud)

Vakanties en vrije dagen
Schoolfotograaf
Inloopmiddag
Sinterklaasviering
Kerstviering (zonder ouders)
Gezinsdienst
Paasviering/ontbijt
Schriftelijk verkeersexamen
Praktisch verkeersexamen
Cito eindtoets groep 8
Inloopmiddag
Koningsspelen
Schoolkamp groep 8
Schoolreis groep 3 en 4
Schoolreis groep 5 t/m 7

16 oktober 2020
19 november 2020
3 december 2020
18 december 2020
7 februari 2021
1 april 2021
29 maart 2021
voorjaar 2021
20-22 april 2021
13 april 2021
23 april 2021
25-28 mei 2021
17 juni 2021
17 juni 2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

19-10-2019 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021
05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 en 14-05-2021
24-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie
Vrijdagmiddag voor zomervakantie
Studiedag
Werkmiddag
Inspiratiedag
Werkmiddag

Data onderwijs en contacten (onder
voorbehoud)
Informatieavond VO 7 en 8 26 oktober 2020
Contactweek
9 - 13 november 2021
Rapport mee naar huis
12 februari 2021
10 minuten gesprekken
15 februari 2021
10 minuten gesprekken
18 februari 2021
10 minuten gesprekken
1 juli 2021
10 minuten gesprekken
5 juli 2021
Rapport mee naar huis
16 juli 2021

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 09.00 – 10.30 uur
Groep 7 Vrijdag 10.30 – 12.00 uur
Groep 8 Vrijdag 13.30 – 15.00 uur

18-12-2020
16-07-2021
08-01-2021
09-02-2021
03-03-2021
24-06-2021

