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Geachte ouders/verzorgers, 

De nieuwsbrief van oktober 2016 is gereed. Alstublieft! Graag nemen we u mee om te vertellen wat er zoal 
op school gebeurt. De leerlingen en de leraren werken hard. Er zijn mooie ontwikkelingen en het is prachtig 
werk. Veel leesplezier! 

De Bijbel heeft een centrale plaats in het schoolleven. Iedere dag opnieuw. Dat houden we elkaar en de 
leerlingen voor. Zijn Woord delen we ook graag met u. Daarom allereerst dit: 

1 Korintiërs 13: 12-13  
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot 
aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop 
en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 

HERINRICHTING 
Die allereerste schoolweken na de zomervakantie zijn altijd even anders. Iedereen moet wennen. Nu 
hebben de leerlingen hun draai weer gevonden. Eerst klapt er nog wel eens een deur dicht. Nu weten we 
dat je een deur gewoon beheerst dicht doet. Er is rust, duidelijkheid. Fijn!   
Zoals u misschien gemerkt hebt is het directiekantoor een kantoortje geworden. Precies groot genoeg voor 
twee bureaus, twee computers en twee personen. Directeur en managementondersteuner zitten nu bij het 
lokaal van groep 6. Meester de Jong is onze nieuwe buurman. 
 
ONDERWIJS 
Ondanks de goede onderwijsresultaten van onze leerlingen zijn we samen stevig aan het bouwen. Het is 
een uitdaging om verder te groeien. Te groeien in kwaliteit en te werken aan duidelijke structuren. Zo is 
een begin gemaakt met de invoering van een structureel Directie-IB overleg. De intern begeleiders zijn onze 
zorgprofessionals en betrokken in de ontwikkeling en uitvoering van het zorgbeleid van de school.  
Een taal-/leescommissie gaat binnenkort onder leiding van juf Ingrid het taal- en leesaanbod kritisch onder 
de loep nemen. We willen ons taal-/leesonderwijsaanbod toetsen op kwaliteit. Is er een goede doorgaande 
lijn? Enz. Dit is een heel karwei. Over de bevindingen hopen we u later informeren.  

 

 

 

 

 



Oktober 2016 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016   EBEN-HAEZËRSCHOOL LEERBROEK 

 

MOGELIJKE NIEUWBOUW 
Besprekingen over de mogelijke nieuwbouw van de Eben-Haëzerschool gaan gestadig voort. Onze lokale 
overheid, de gemeente Zederik, spreekt over de ontwikkeling van een kindcentrum in Leerbroek. Breder 
dan de school alleen. De gesprekken en het onderzoek dat vanuit de gemeente Zederik zal plaatsvinden zijn 
in gang gezet. 

 
Wellicht vraagt u zich af, waarom kunnen we niet verder in het huidige gebouw? Dat lukt nu toch ook? Een 
begrijpelijke vraag. Echter, we zien het onderwijs drastisch veranderen. Passend onderwijs, tabletonderwijs 
en dergelijke ontwikkelingen zijn in ontwikkeling. Ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en 
andere hulpverleners komen in de school. Nieuwe inzichten en technieken volgen elkaar op. Misschien is 
het goed wat te relativeren. Paard en wagen is immers ook uit het straatbeeld verdwenen? Goede 
afstemming tussen huisvesting en kwaliteit van onderwijs horen bij elkaar. 
 
ENQUETE BEHOEFTE VOORSCHOOL 
Ten gevolge van de bovenstaande ontwikkeling ontvangt u binnenkort een vragenlijst. Met deze vragenlijst 
wil de school de behoefte aan een voorschool inventariseren. Onzes inziens komt een goede voorschool de 
vitaliteit van de dorpskern Leerbroek ten goede.  Wilt u de vragenlijst alstublieft allemaal invullen? We 
hopen op een 100% respons! Misschien kent u jonge gezinnen in uw buurt en wilt u de vragenlijst delen? 
Dat is prima! Ook na de inventarisatie houden we u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

 
FYSIEKE EN SOCIALE VEILIGHEID 

 

 

Met ingang van de nieuwe cursusjaar doet de Eben-Haëzerschool opnieuw moeite om leerlingen zich 
prettig en veilig te laten voelen op school. Sociale veiligheid draagt bij aan dit gevoel. We vragen u ons te 
helpen waar u kunt. Zoals u weet werken we niet op de manier van oog om oog, tand om tand. Op school 
werken we meer met het woord. We gebruiken woorden om elkaar tot inzicht te brengen. Maar ook met 
Het Woord om elkaar de weg te wijzen die Hij wil dat wij zullen gaan. Dienend! 
 
Tenslotte hanteren we in uitzonderlijke gevallen de volgende aanpak: 

GELE EN RODE KAARTEN 
Het team heeft besloten om voor uitzonderlijke gevallen het werken met de gele en rode kaarten te 
herintroduceren. Graag brengen we de (spel)regels opnieuw onder uw aandacht: 
  
1 Wanneer een leerling op school stoeit, vecht of verbaal agressief is krijgt hij/zij een gele kaart.  
2 Dat betekent binnen blijven. 
3 Dit wordt geregistreerd.  
4 Wanneer een leerling binnen twee weken opnieuw een gele kaart krijgt, ontvangt hij rood. 
5 Op de rode kaart schrijft de pleinwacht het voorval en de tegenmaatregel.  
6 De pleinwacht haalt samen met de leerling een handtekening bij de directie.  
7 De pleinwacht informeert de groepsleerkracht over het voorval.  
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8 De groepsleerkracht neemt die schooldag contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.  
9 De leerling levert de volgende schooldag de kaart ondertekend in bij de groepsleerkracht.  
 
Het gaat in dit verband om niet te tolereren gedrag. Afhankelijk van de misdraging kan schorsing van de 
betreffende leerling(en) een uiterste maatregel zijn. (Zie schoolgids) 

KINDERBOEKENWEEK 
In de week voorafgaand aan de herfstvakantie willen we aandacht besteden aan lezen. De 
kinderen hebben deze week mooie slingers gemaakt die worden opgehangen in de hal. D.V. 
dinsdag 11 oktober zal de Bibliotheek feestelijk worden geopend. Dhr. Goedhart hoopt hierbij een 
korte toespraak voor de kinderen te verzorgen. Helaas is het vanwege de beperkte ruimte niet 
mogelijk om ouders uit te nodigen. 

 
Op D.V. 13 oktober is weer een boekenruilbeurs georganiseerd. Zo willen we samen met u onze 
leerlingen stimuleren om te lezen. Goed lezen en veel leeskilometers maken is belangrijk! Ieder 
kind mag zoveel boeken inleveren als hij/zij wil. We spreken af dat eens gegeven, blijft gegeven 
geldt. Op 13 oktober mogen de boeken ’s ochtends ingeleverd worden in de hal per groep. Wij 
gaan de boeken controleren op de volgende aandachtspuntjes: 
- Er komen geen: (extreem) geweld, occulte zaken, vloeken in voor; 
- Het boek is niet te erg beschadigd; 
- Het zijn boeken op basisschoolniveau 
’s Middags kunnen de leerlingen per groep met een bonnetje een boek uitkiezen. 
Donderdag hoopt illustrator Marieke van Ditshuizen aan alle groepen een presentatie te geven 
over haar het werk.  
SPEELBANK 

Sinds jaren is de Speelbank op donderdagavond in de school aanwezig. 
De ervaring leert dat het moeilijk is op dat tijdstip vrijwilligers te vinden om het uitlenen te 
verzorgen. Daardoor leek het einde van onze vereniging nabij. We hebben nu een nieuwe plek in 
Leerbroek gevonden, in de winkel “Leerbroekse gezelligheid.” Daar kunnen we op andere tijden 
open zodat we hopelijk meer leden en vrijwilligers zullen vinden.  
We houden u op de hoogte van de verhuisplannen. Tot het zover is zijn we de even weken open 
op de gebruikelijke tijden, gelijk met het koor (even weken). 
Bestuur de Speelbank 
 
ORKEST 
Voor de ouders van alle kinderen van groep 8, 7, 6, 5 en 4 het volgende: 
Zoals u weet ontvangt de school een mooie muzieksubsidie. Eén van de dingen die wij ons 
voorgenomen hebben, is het permanent maken van ons schoolorkest.   
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Inmiddels zijn er instrumenten aangeschaft en staan we klaar om te beginnen! In de 
klassen hangt een lijst waarop de kinderen zich in kunnen schrijven. Repetities zijn 
elke maandag tussen de middag. De kinderen kunnen zowel hun eigen instrument 
als schoolorkestinstrumenten bespelen. Het resultaat van het wekelijks oefenen 
hopen we in de Schakel met paasfeest 2017 te laten horen. 
 
ZENDINGSGELD 
Dit jaar hebben we besloten om het zendingsgeld van de eerste periode te schenken aan Stichting 
Kimon. We hebben al eerder een presentatie over de zendingsvelden van Bangladesh en Thailand 
gehoord. En binnenkort komt er een echte veldwerker van het zendingsveld op school vertellen. 
We hopen op een mooie opbrengst. 
 
DATA D.V. 
Spreekuur   4-10, 13-10, 27-10, 1-11 
Inloopkwartier 10-10 
Kinderboekenweek 10-10 t/m 14-10 
Herfstvakantie 17-10 t/m 21-10 
 
Mede namens het team ontvangt u een vriendelijke groet, 

J.P.R. Pannekoek 
(Dir.) 
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