
 
 

 
 
Nieuwsbrief Eben-Haëzerschool Leerbroek    mail: directie@pcbsleerbroek.nl       mei 2015 

  
Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.                  
Deze Jezus zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren                     Handelingen 1:11 
Wat de "twee mannen in witte kleding" zeggen tot de discipelen bij Jezus' Hemelvaart betekent, dat als Jezus 
Christus wederkomt niemand daarover verbaasd hoeft te zijn want die wederkomst is de vervulling van een belofte. 
Alles was beloofd: Christus' komst in Bethlehem, Zijn lijden  en sterven, Zijn opstanding, ook het Pinksterfeest, 
maar nu ook weer: de Wederkomst. Alles wat beloofd werd is tot heden ook zo uitgekomen. Het wachten is 
uitsluitend nog op de vervulling van de laatste belofte: "Hij zal wederkomen". Bereiden wij ons daar dan op voor! " 
Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal" (Mattheus 25:13)  
 
Desgevraagd delen we u mee, dat er vandaag, donderdag 21 mei, geen Speelbank is. 
    
Hoofdluis 
Er is weer onderzoek gedaan . Gelukkig zijn we hoofdluis vrij. Er zijn wel neten gevonden. Dat is aan de betreffende 
ouders door gegeven. Waakzaamheid blijft dus nodig! 
Er waren kinderen die zeiden, dat ze niet hoefden van hun ouders. “M’n moeder doet het zelf”, zeiden ze. Dat kan 
natuurlijk zo zijn, maar dan willen we het wel van de ouders zelf horen. Dus geeft u in dat geval een briefje mee of 
meldt het ons telefonisch, mondeling of per e-mail. 
 
Hulp gevraagd 

1.  Er is nog steeds behoefte aan aanvulling van het aantal brigadiers. Wie wil  en kan helpen? 
2. Meester van den End heeft figuurzaaghout nodig. Is er iemand die dat voor ons heeft? 
3. Het afscheid van groep 8 nadert. Zijn er ouders die de afscheidscommissie willen vormen? 
4. Wij zijn op zoek naar moeders die één keer in de drie weken op maandagmorgen een uurtje willen helpen bij 

het uitlenen van de bibliotheekboeken. Wie helpt? 
Bovenstaande vragen graag beantwoorden via de mail of aan meester van der Plas of de betreffende leerkracht. 
 
SOVA 
Enkele korte uitspraken: 

 Blij zijn zit in je hoofd. (Niet in de omstandigheden, kijk naar wat je wel hebt.) 

 Je vervelen is het begin van iets leukers. (Ga zitten en bedenk wat je wel wilt.) 

 Als je boos bent, ben je pas op de helft: het moet weer goed worden. 
 
Zending 
De opbrengst van de 2e periode is overgemaakt aan Stichting Ontmoeting. Het is een mooi bedrag geworden, 
namelijk   € 540,75. Iedereen heel hartelijk bedankt daarvoor. 
Het doel voor de laatste periode is de adoptiekinderen van Woord en Daad en Stichting Ebenezer Malawi (ESM). 
Over de laatstgenoemde stichting hebben de kinderen maandag voorlichting gekregen. Dat was erg interessant. 
Om de kinderen er bij te betrekken hebben ze naar aanleiding van die voorlichting een klussenkaart gekregen. 
Daarmee kunnen ze geld verdienen voor dit goede doel. Van harte aanbevolen! 
De klussenkaart en het opgehaalde bedrag graag uiterlijk 5 juni inleveren. DV 8 juni wordt het opgehaald. 
 
Zonnepanelen 
In de meivakantie zijn er zonnepanelen geplaatst. Misschien had u dat al gezien. Het zijn er 85 met een totaal 
vermogen van 22.525 Wattpiek. We verwachten dat dit een jaarlijkse stroomopbrengst geeft van 20.610 kWh. Dit is 
iets meer dan het huidige gebruik van de school. ( Al het elektriciteitsgebruik van de school wordt dus opgewekt 
door de zonnepanelen).  Een mooie en duurzame investering! 
 
Half negen / één uur 
Het is bekend, dat de bel dan gaat en de kinderen niet eerder het plein op mogen. Er is dan immers toezicht. 
Kinderen die voor die tijd komen (totaal onnodig, maar dat hebben we al vaker gezegd …) en een fiets bij zich 
hebben mogen die fiets niet voor die tijd in de fietsenstalling zetten. Tot de bel blijft het hek dus dicht! 



 
Elektrische apparaten 
In de maand juni verzamelen de kinderen van groep 7 afgedankte elektrische apparaten. We vragen u deze 
apparaten dus niet weg te doen, maar ze te bewaren tot de kinderen met hun actie beginnen. 
 
Fruit 
Kinderen die hun fruit niet op school opeten, mogen het mee naar huis nemen. Dat is een prima regel. We hoorden 
(en kunnen het ook zien!) dat er helaas kinderen zijn, die dan met het fruit gooien en/of  er andere dingen mee 
doen, dan waar het voor bedoeld is. We hebben de kinderen verteld, dat ze dit niet mogen doen. Wilt u er met ons 
op letten?  
 
 Ouderavond 
We waren blij met de opkomst en hopen, dat we duidelijk zijn geweest in het overdragen van wat Passend 
Onderwijs voor ons en u betekent.  
 
Glasstadmars 
U hebt een brief hierover ontvangen en de reacties komen gelukkig binnen. Graag herinneren we u eraan, dat we de 
enveloppen met geld graag uiterlijk morgen , 22 mei, ontvangen. We hopen dat velen meedoen.. 
 
DV volgend schooljaar 

1. Vanwege het grote aantal leerlingen in de toekomstige groep 3 heeft het bestuur besloten deze groep 
volgend schooljaar te splitsen. Er worden dus twee groepen 3 geformeerd. Dit ter bevordering van de 
kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast hebben we dat schooljaar één groep 1 en één groep 2; dus geen 
combinaties. De startersgroep (waar een nieuwe collega voor wordt benoemd uit eigen middelen) zal dan in 
januari 2016 beginnen. Dat betekent, (helaas?) dat kinderen die in oktober, november en december vier jaar 
worden even moeten wachten tot januari. We hopen dat dit geen problemen geeft.  

2. In het personeel en het bestuur is nagedacht over het aantal ochtenden dat de starters op school komen. Op 
dit moment is dat verschillend. We hebben besloten dat voor iedere starter gelijk te trekken. Dit betekent, 
dat alle kinderen die tijdens het schooljaar vier jaar worden en in de startersgroep komen vijf ochtenden 
naar school mogen.  
We hebben daarbij wel afgesproken, dat de groep (Start of -in andere jaren wellicht- Start/1 gecombineerd) 
niet groter mag worden dan 24 leerlingen. (Dat is overigens ook voor de andere groepen –indien mogelijk- 
een goede grens). Dit om de kwaliteit van het onderwijs en het bieden van een veilige en uitdagende 
leeromgeving te kunnen handhaven. In de schoolgids zullen we dit uitgebreider verwoorden. 

 
Vakantierooster 
We geven u alvast het vakantierooster voor DV volgend schooljaar door. Dan kunt u er rekening mee houden. Plant 
u vakanties niet op andere momenten, want dat mogen we niet toestaan. 
Herfst  19-10 t/m 23-10 
Dankdag 4 nov. 
Middag  18-dec 
Kerst  21-12 t/m 1-1-2015 
Voorjaar 22-2 t/m 26-2 
Biddag  9-mrt 

Pasen  25 en 28 maart 
Mei  25-4  t/m 6-5 
Pinksteren 16 en 17 mei 
Studiedag 8-mei 
Middag  10-juli 
Zomer  13-7  t/m 19-8

 
Gevonden voorwerpen. 
De bak is weer vol. Komt u DV volgende week donderdag even kijken? Dan kan het daarna opgeruimd worden. 
 
Data (alles DV) 
22 mei  Pinksterviering in de hal met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
25 t/m 27 mei De kinderen zijn vrij i.v.m. Pinksteren en een studiedag. 
29 mei  De kinderen van groep 8 verzorgen pannenkoeken voor de ouderen uit Leerbroek. 
29 mei  Groep 7 gaat op excursie naar de Merwelanden in Dordrecht. 
30 mei  Glasstadmars in Leerdam 
11 juni  U ontvangt de nieuwsbrief van juni. 
12 juni  Personeelsuitje. De kinderen hebben ’s middags vrij! Noteert u dit? 
 
Tot slot 
Een hartelijke groet van ons allemaal. We wensen u een Geestrijk Pinksterfeest en leven toe. Bidt u erom? 


