
 
 

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

  
Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.                  
“Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde”  
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde                          Mattheüs 6:9b en 10 
Drie beden achter elkaar niet voor ons zelf bestemd, maar bedoeld tot meerdere glorie van God: “Uw Naam” 
(‘Mag Uw Naam maar eer ontvangen, ’t ga ons slecht of ’t ga ons goed’        vroeg Jodocus van Lodenstein,) 
“Uw Koninkrijk” en nu weer “Uw wil”. Dragen wij Gods verheerlijking zo hoog op ’t hart? Even zo hoog als Hij, bij 
Zijn ontfermingen door Christus over ons, ònze verheerlijking op Zijn Hart droeg? “Uw wil”, niet meer de mijne, 
waardoor ik Hem kwetste: waardoor ik zelf in Zijn plaats “ als God wilde zijn” (genesis 3 : 5).  
“Leer mij naar Uw wil te hand’len, - ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len; - Neig mijn hart en voeg het saâm -  
Tot de vrees van Uwe Naam”            (Psalm 86:6) 
 
Personeel 
Meester van den End is na een geslaagde operatie weer thuis. Hij hoopt de komende weken te herstellen. Verder 
wacht hij op de uitslag van verwijderd en op kweek gezet weefsel. We hopen en bidden dat het een positieve uitslag 
zal zijn. Mogen we hem in uw voorbede en meeleven aanbevelen? 
Juf Anja is na een geslaagde galoperatie (afgelopen maandag) weer thuis. Zij verwacht dat ze aanstaande maandag 
weer les kan geven. Daar hopen we op en we bidden er om.  Gedenkt u ook de Juf in uw gebeden en meeleven? 
 
Hoofdluis 
We kregen een melding van hoofdluis bij twee kinderen uit één gezin. We vinden het fijn dat moeder ons dat direct 
meldde. Bedankt daarvoor. De kinderen uit de twee betreffende groepen zijn gisteren onderzocht. Dankzij de snelle 
reactie van deze moeder is er bij de anderen geen hoofdluis gevonden. Fijn! 
 
Hulp gevraagd 
Er is veel respons gekomen op de hulpvragen in de vorige nieuwsbrief. Hartelijk dank daarvoor. Mocht er weer hulp 
nodig zijn, dan laten we dat natuurlijk weer weten. 
Alvast een klein voorzetje … de zomerschoonmaak komt er weer aan …..! 
 
SOVA 
We gebruiken voor de SOVA-training in groep 6 een methode. Uit die methode zullen we de komende tijd iets 
meedelen. Vandaag vanuit het thema: Wie ben ik? 
Iedereen is anders, niemand is raar. Ook al zijn mensen verschillend, toch lijken we op elkaar.  
Zo is het ook met jongens en meisjes. Meestal zijn er tussen jongens en meisjes verschillen. Jongens vinden het leuk 
om stoere dingen te doen en meisjes praten en giechelen meer met elkaar. Dat is natuurlijk niet altijd zo, want 
iedereen is anders en niemand is raar ……. 
 
Glasstadmars 

We hebben met een flink aantal kinderen en ouders meegedaan aan de Glasstadmars. Meer dan vorig jaar 
en dat leverde ons de aanmoedigingsprijs op. Mooi hè? Onder prachtige weersomstandigheden hebben 
we een mooie wandeling gemaakt. Het was een ontspannende bezigheid. Op de website staan enkele 
foto’s met een korte impressie. Iedereen hartelijk dank voor de goede organisatie en begeleiding. 
 
Op de fiets naar school 
In de schoolgids wordt vermeld, dat kinderen binnen een bepaalde afstand niet op de fiets naar school mogen 
(behoudens afgesproken uitzondering). Houdt u er rekening mee? Lees de schoolgids er gerust even op na. 
 
Fruit 
Vorige week was de laatste fruitlevering. Wat hebben we er van genoten! Nu moeten de kinderen dus weer alle 
dagen zelf iets meenemen. We herinneren er aan, dat woensdag onze wekelijkse fruitdag is. 
We bedanken onze fruitouders voor de prima verzorging en het uitdelen op iedere woensdag. Het ging goed! 
 
 



Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 8 zijn voor zowel het theoretisch als praktisch examen geslaagd. Hartelijk gefeliciteerd!! 
 
Zending 
U weet het doel voor de huidige periode al, nl. de adoptiekinderen van Woord en Daad en Stichting Ebenezer 
Malawi (ESM). De klussenkaartactie is afgerond. Een medewerkster van ESM is langs geweest en heeft het geld 
geteld en meegenomen. En er waren prijsjes voor de beste van iedere groep. Wat hebben de kinderen hard gewerkt 
zeg! Fijn dat er op deze manier gestalte wordt gegeven aan het liefhebben van de verre naaste. 
Omdat nog niet iedereen het geld heeft ingeleverd, weten we de eindstand van deze actie nog niet. We hopen die 
in de schoolkrant bekend te maken. Wilt u –als dat nog niet gebeurd is- het geld alsnog aan uw kind meegeven? Dan 
kan het definitief afgerond worden. 
 
Elektrische apparaten 
De actie van groep 7 is in volle gang en duurt nog twee weken. Allemensen …. Wat een materialen. En ook nu weer: 
wat een activiteit van de kinderen en de meester. Geweldig! 
 
Jaarvergadering 
In de laatstgehouden ledenvergadering heeft een bestuursverkiezing plaats gevonden. Dhr. A.A. Zweistra is door de 
leden herkozen. We hopen op een positief vervolg van de goede samenwerking. 
Dhr. Van Asselt was niet herkiesbaar. Van hem nemen we dus afscheid. Dat gaat wel een beetje aan ons hart, want 
we hebben veel jaren goed samen gewerkt. Zeker een voorzitter is vaak in beeld. Hij was een gedegen vraagbaak en 
dat was uitermate prettig. We verliezen in hem een bekwaam en betrokken bestuurslid/voorzitter. Er zou veel meer 
gezegd kunnen worden, maar die grote BETROKKENHEID op alles en iedereen rond de school zal ons bijblijven!  
Hartelijk bedankt voor alles Evert! We wensen jou en je gezin Gods zegen toe. 
Als nieuw bestuurslid in zijn plaats werd Dhr. Mauritz gekozen. We heten hem hartelijk welkom en spreken de wens 
uit dat we op een goede manier zullen samenwerken, onder Gods zegen. 
In dezelfde vergadering is ook een verkiezing geweest voor de Commissie van Toezicht. Dhr. Uittenbogaard was 
aftredend en niet herkiesbaar. Voor hem in de plaats is Dhr. Van Asselt gekozen. Zien we elkaar  (zij het veel minder 
en in ander verband) toch weer terug. Hartelijk welkom! Dhr. Uittenbogaard bedanken we voor de inzet en goede 
contacten. We wensen hem Gods zegen toe, met vrouw en (klein)kinderen.  
 
Vlaggenmast 
In het stukje gras tussen het lokaal van groep 6 en de weg staat een vlaggenmast. Die hebben we (met een vlag en 
wimpel) bij het afscheid van Dhr. Van Asselt gekregen, omdat we goede klant zijn van ATB. Hartelijk dank. 
 
Pannenkoeken dag 
Er kwamen weer veel ouderen naar school om te genieten van de pannenkoeken. Het was mooi dat jong (groep 8) 
en oud op deze manier met elkaar in contact komen. We kregen veel complimenten. De kinderen en de juf hebben 
het met plezier gedaan. Dat was zichtbaar. Hartelijk bedankt! 
 
Techniek 
Bij het laatste techniektoernooi vielen we weer in de prijzen. Dit keer behaalden de kinderen van groep 8 de tweede 
prijs. Een bedrag van 300 euro, waarmee we techniekmateriaal zullen kopen. Proficiat!! 
 
Projectweek 
De projectweek komt er aan. Houdt u de afsluitende avond (30 juni) vrij? We zien al veel voorbereidende activiteit. 
Fijn dat ook hier weer veel betrokkenheid te zien is. U krijgt tegen die tijd meer informatie. 
 
Data (alles DV) 
12 juni   Personeelsuitje. De kinderen hebben ’s middags vrij!  
22 – 30 juni  Projectweek. 
3 juli   Schoolreis groep 3 t/m 8.  
8 juli   Afscheid groep 8. 
10 juli   De kinderen krijgen de schoolkrant en hun rapport mee. 
10 juli   De laatste schooldag (alleen de ochtend) voor de zomervakantie.  
24 augustus  Eerste schooldag na de vakantie. 
3 september  U ontvangt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016. 
 
Tot slot 
Een hartelijke groet van ons allemaal. We wensen u een Geestrijk leven. 


