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Geachte ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2016. Graag brengen we u op de hoogte van de meest 
recente ontwikkelingen op de Eben-Haëzerschool.  
 
KINDERLIJK EENVOUDIG 
Mattheus 19:13-15 
Maar Jezus zeide: Laat af van de kindekens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want dezulken is het 
Koninkrijk der hemelen. 

Wat voor speciaals hebben kinderen toch? Het lijkt wel of de Heere Jezus ze voortrekt. Kinderen krijgen 
vaak een belangrijke plaats bij Hem. Maar gaat het hem nu speciaal om de kinderen? Als we goed lezen, 
gaat het om mensen die zijn zoals de kinderen. Jezus stelt kinderen ten voorbeeld aan volwassenen. Vlak 
voordat Hij de kinderen zegende, had de Heere Jezus een woordenwisseling met de Farizeeën en even later 
met zijn discipelen. Ze stelden hem op de proef, wantrouwden Hem, wilden of konden Hem niet begrijpen. 
Nee, dan zo’n kind. De kinderen gaan tot Hem, zonder allerlei reserves en voorwaarden. Zo kunnen we heel 
wat leren van kinderen. Door net als zij tot Hem te gaan, zoals we zijn. (Bew. Uit bijna elke dagboek voor 
leraren) 

VOORTGANG NIEUWBOUW 
In het kader van een haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan de nieuwbouw, zijn de eerste gesprekken 
tussen school en gemeente gevoerd. Ook is er onlangs onderzoek naar de verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving gedaan. De resultaten van het e.e.a. worden meegenomen in de verdere gesprekken over 
de locatie voor de nieuwbouw. Waar de nieuwe school uiteindelijk komt, blijft nog even een raadsel.   

NIEUWE DIRECTIESTRUCTUUR 
Na het vertrek van meester van der Plas is gekozen voor een andere invulling van de directiestructuur. 
Meester Pannekoek is 20 uur per week betrokken bij de school. In die tijd worden alle voorkomende zaken 
geregeld. Ook de vertegenwoordiging van de school tijdens vergaderingen en netwerkbijeenkomsten. De 
komende periode zal de nieuwe managementstructuur verder worden uitgebouwd. In de periode 
voorafgaand aan de nieuwe opzet zullen juf Lucy en Meester Kramer het aanspreekpunt zijn als meester 
Pannekoek niet in de school aanwezig is. Zij staan voor u gereed om de lopende zaken te behartigen zodat 
alle dingen hun normale voortgang hebben.  
 
BEZOEK VELD(WERKERS) 
D.V. dinsdag 13 december zal het zendingsechtpaar familie Bak uit Thailand komen vertellen wat zij als 
zendingswerkers voor de stichting Kimon meemaken op het veld in Thailand. In verband met de uitbreiding 
van een extra werkveld zal meester Pannekoek van 12 t/m 24 november een verkennend bezoek brengen 
aan Peru. 

STAGIAIRES 
Dit cursusjaar biedt de school onderdak aan drie studenten van hogeschool Driestar (Educatief). De 
stagiaires zijn verdeeld over drie groepen. 
Vanaf maandag 14 november zal Marijke de Bruin voor een periode van 10 weken stage lopen. Zij volgt een 
MBO opleiding aan het Hoornbeeck College. We wensen de stagiaires een goede tijd op de Eben-
Haezerschool. 
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BELEEF LEERBROEK 
Op D.V. 18 november wordt de wintermarkt in Leerbroek ‘Beleef Leerbroek’ georganiseerd. Er zijn 
ongeveer 35 plaatselijke organisaties betrokken bij dit evenement. De Eben-Haëzerschool hoort hier 
natuurlijk ook bij. We hopen er te staan met een frietkraam, waar verschillende soorten snacks en 
natuurlijk patat te koop zijn. We hopen ook gezinszakken te verkopen, zodat u ook thuis met uw gezin 
lekker kan smullen van de friet. De opbrengst gaat naar beveiligingsapparatuur voor onze school.  

VERKEERSLESSEN 
Op D.V. 14 november staat een praktische verkeersles voor de groepen 7 en 8 gepland. Hiervoor hebben de 
leerlingen fietsen nodig. Zorgt u er voor dat uw kind zijn/haar fiets meeneemt? 

Ook dit jaar hopen we weer fietsen te controleren op veiligheid. Dat zal op D.V. maandagmiddag 21 
november plaats vinden. De ouders die ook praktische verkeerslessen geven, zullen alle fietsen van groep 5 
t/m 8 controleren. Zorgt u er voor dat uw kind zijn/haar fiets mee neemt en de fiets in orde is? 

OPROEP INVALLEERKRACHTEN 
Van tijd tot tijd heeft de school behoefte aan invalleerkrachten. Soms een dagje als leerkrachten een cursus 
volgen of bij ziekte mogelijk enkele dagen. Vaak proberen we deze vervanging vanuit het eigen 
personeelsbestand op te lossen. Soms lukt dat moeizaam. Om overbelasting te voorkomen zoeken we 
mensen die ons willen helpen. Misschien kent u mensen in uw netwerk die belangstelling hebben om zo nu 
en dan een dagje in te vallen? Voor informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de school. 
Zoekt u mee?  

DATA D.V. 

10-11, 15-11, 24-11, 29-11, 8-12 Spreekuur  

14-11     Verkeersles groep 7 en 8 (fietsen mee) 

21-11     Fietscontrole groep 5-8 (fietsen mee)         

12-12, 13-12    Contactavond 

20-12     Kleuterkerstfeest in de hal vanaf 19:00 uur 

23-12     Kerstfeest groep 3-8 in de hal.   

26-12-2016 – 6-1-2017   Kerstvakantie        

 

Mede namens alle personeelsleden ontvangt u een vriendelijke groet,     

J.P.R. Pannekoek 

(directeur)                                    

  


