
 
Leerbroek, 1 september 2016 

Geachte ouders, 

Inmiddels draait het schoolleven op volle toeren. Natuurlijk is dat de eerste dagen even wennen, 

maar nu……? Alsof het nooit vakantie is geweest. Woensdag 24 augustus waren velen van u op de 

ouderavond aanwezig. Een volle zaal! Fijn dat u tijd neemt om de ontwikkelingen op school te 

volgen. In deze nieuwsbrief treft u een samenvatting van de ouderavond. Graag delen we aan het 

begin van dit jaar onze doelstellingen met u allen.  

We denken terug aan het gedeelte dat we met elkaar uit de Bijbel lazen. Met name deze woorden, “ 

en Hij omving ze met Zijn armen.” (Markus 10 : 16) Hoewel er veel tekorten aan ons handelen 

kleven, blijft het onze wens en gebed, samen met u, in navolging van de overste Leidsman en 

Voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus te zorgen voor uw kinderen. Er voor hén te zijn. 

Met hen te spreken. Hen de volledige Bijbelse boodschap door te mogen geven. Dat alles onder de 

inwachting van Zijn zegen.  

 

Verslag ouderavond 24 augustus 2016 

VERTROUWD, VEILIG EN VERRIJKEND! 

De Eben-Haëzerschool gebruikt al langere tijd het bovengenoemd motto. Deze kernwaarden zijn 

opnieuw voor het voetlicht gebracht. Gezamenlijk is de focus gericht op het kernbegrip VEILIGHEID. 

Is de school een veilige omgeving? Voor leerlingen, ouders en personeel? De vraag bedoelt zowel de 

fysieke, lichamelijke veiligheid alsook de sociale veiligheid! M.a.w. zijn onze klimtoestellen in orde. Is 

de school afgesloten tijdens lestijden, voel ik me veilig tussen de leerlingen? Gaan we respectvol met 

elkaar om?  

Onze constateringen zijn afgezet tegen uw ervaringen. Kernvraag: Zijn er 

overeenkomsten/verschillen? Is er (h)erkenning bij u? Het team wil de komende periode met de 

leerlingen en u investeren in een goed schoolklimaat. Duidelijke regels. Consequent toepassen van 

gemaakte afspraken. Onze school is immers een professionele onderwijsomgeving waarin 

betrokkenen hun rol kennen en verantwoordelijkheid nemen.  

 

VAN AFSTEMMING NAAR AFSPRAAK  

Het is een voorrecht te mogen beseffen dat de Eben-Haëzerschool  “onze school” is. Een plaats waar 

leerlingen, ouders en team en vrijwilligers samen werken aan de toekomst van onze leerlingen. Met 

elkaar bouwen we aan de school. Onze school is een rustige, veilige, gezellige plaats. Daar komen we 

graag. Op onze school leiden we onze leerlingen zorgvuldig door een onderwijsleerproces! We 

werken aan de hand van een rooster. We houden ons aan de roostertijden. Ook in groep 1 en 2. 

Roostertijd is tenslotte onderwijstijd/werktijd. Om goed te kunnen werken is het rustig in de school. 

Vanzelfsprekend in de groep, maar ook op de gang. Ook door anderen wordt gewerkt. Wij willen 

immers voldoen aan de kwaliteitsnormen.  

BASISREGELS 

Maandag 29 augustus zijn opnieuw 3 basisregels in de groepen geïntroduceerd. Deze afspraken zijn 

o.i. eenvoudig en voor enerlei uitleg vatbaar. De regels gelden voor leerlingen en bezoekers. 

Leerlingen verwachten immers voorbeeldgedrag van volwassenen.   



 
 

 
 

 

OVERBLIJVEN 

Ook het overblijven vraagt onze aandacht. Door het toenemende aantal overblijvende leerlingen 

blijkt voldoende toezicht op het plein erg belangrijk. Veiligheid! Wilt u alstublieft goede notitie van 

het overblijfrooster nemen?!  Onderling mag u beurten uitwisselen. Meerdere keren  per week is er 

maar één overblijfmoeder. Dat blijkt in de praktijk onverantwoord. 

Tenslotte vragen wij u uw kinderen zo veel mogelijk thuis te laten eten. Wilt u alleen in bijzondere 

gevallen gebruik maken van deze “overblijf-dienstverlening?”  

Einde verslag ouderavond 

 

GEZONDE TRAKTATIES 

Verjaardag! Yes, fijn om te vieren. Maar er is meer. Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het 

aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend, o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoontes 

en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. 

Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met 

bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd zoals diabetes, 

hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op 

school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen. 

Natuurlijk samen met de opvoeders! Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers 

aangaande het trakteren op school en de pauzes. Binnen dit kader vragen we u de traktatie 

eenvoudig en gezond te houden. 

MUZIEKONDERWIJS 

Eind vorig schooljaar is onze aanvraag “Impuls Muziekonderwijs” positief beoordeeld. Onlangs is juf 

Annike, (niet Annica) onze vakdocent met conservatoriumachtergrond, begonnen met de eerste 

lessen in de middenbouw. Onze leerlingen in groep 4 en 5 ontvangen lessen algemene muzikale 

vorming, leren noten lezen, blokfluiten en ontvangen instrumentenkennis. Een verrijking van het 

muziekonderwijs! 



 
INVENTARISATIE OUDERHULP “SAMEN STERK” 

In de bijlage treft u de lijst “Inventarisatie ouderhulp” aan. Ook dit jaar zijn we opnieuw afhankelijk 

van uw hulp. We stellen uw inbreng zeer op prijs. Wilt u deze lijst z.s.m. invullen en op school uiterlijk 

voor 9 september inleveren?  

HOOFDLUIS 

Het is belangrijk onze leerlingen regelmatig te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Zo 

blijkt. Op dit moment vraagt het controleteam versterking. Wilt u ons helpen de school hoofdluisvrij 

te houden? We zoeken drie personen. U kunt informatie inwinnen bij de coördinator van het team, 

mw. Mieras 

 

VERKEERSVEILIGHEID/BRIGADIERS 

Tijdens de weg van school naar huis zijn onze leerlingen kwetsbaar. De oversteekplaats bij school is 

voorzien van brigadiers. Om de veiligheid van onze kinderen op die plaats te kunnen waarborgen zijn 

met ingang van het nieuwe cursusjaar 3 nieuwe brigadiers nodig. Wilt u ons helpen? Aanmelden bij 

mw. Scheidweiler. 

 

PRAKTISCHE VERKEERSLES 

Ook voor de praktische verkeerslessen vragen we 3 ouders. Wie van u mogen we noteren?  

 

AANWEZIGHEID DIRECTIE 

Aanwezigheid directie kunt u vinden op de website van de school. Deze wordt wekelijks vrijdag 

aangepast. De school staat open voor vragen en/of constructieve ideeën. Voor deze gesprekken kunt 

u een afspraak maken. 

 

SCHOOLGIDS 2016-2017 

De schoolgids kunt u vinden op de site van de school. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u 

een schoolgids aanvragen. 

 

BEREIKBAARHEID SCHOOL 

Volgens deskundigen was ten gevolge van een blikseminslag in de buurt onze 

communicatieapparatuur stuk. De school was hierdoor enige dagen niet bereikbaar. Sinds woensdag 

j.l. is communicatie via internet en telefoon weer in orde. Onze excuses voor het ongemak!  

 

Na het goede werk van de achterliggende jaren bouwen we graag in gezamenlijkheid verder aan de 

school. Vanuit dat gezichtspunt worden uw vragen, ideeën en medewerking bijzonder gewaardeerd.   

Mede namens het team ontvangt u een vriendelijke groet, 

DATA D.V. 

Spreekuur  6-6, 15-9, 20-9, 29-9, 4-10 

Schoolfotograaf 8-9 

Inloopkwartier  10-9 van 11:45 – 12:00 uur 

 

J.P.R. Pannekoek 

(Dir.) 


