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Geachte ouders/verzorgers, 

Advent 2016! Na een veelbewogen maand ontvangt u hierbij de nieuwsbrief van december 2016. Graag 
brengen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op de Eben-Haëzerschool.  

 

OVERLIJDEN SECRETARIS 
Dinsdag 29 november is het bestuur en directie voor het eerst in vergadering bijeen geweest na het 
plotseling overlijden van dhr. C Huissen. Een lege plaats. Gemis en verdriet ervaren van heel dichtbij. We 
denken aan Chris’ vrouw en bloedeigen kinderen. Opnieuw zijn we stil geworden en hebben onze nood en 
verdriet voor de Heere neergelegd. Samen lazen we uit Exodus 14. U begrijpt, het was een moeilijke avond. 
We openden de Bijbel en lazen: Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. U kent de geschiedenis? 

Daar gaat het volk onder leiding van Mozes. Niet langs de waterkant van het noorden, maar dwars door de 
verschrikkelijke woestijn van het zuiden moet het naar het land van de rust. En alsof dat nog niet genoeg is, 
komt Israël opeens voor de Rode Zee te staan. Daar kan het niet omheen. Daar zou het dwars doorheen 
moeten om verder te komen. Iedereen zal gedacht hebben: We zitten op de verkeerde weg. Dit is een fatale 
vergissing. Deze weg loopt dood. En alsof dat  niet genoeg is, kijk daar in de verte: dikke stofwolken. Farao 
heeft spijt gekregen, dat hij het volk van God heeft laten wegtrekken. Hij zit het op de hielen en zal het met 
geweld terughalen. Tichelstenen zullen ze bakken, net als tevoren. 

‘Mensen, het is een verloren zaak’, roepen de mannen van Israël. Vluchten? Ja, maar waarheen? Vooruit? 
Daar ligt de Rode Zee. Achteruit? Dat betekent dat ze met opgestoken handen zich uitleveren aan de 
Egyptenaren.  Rechts of links dan? Hoge bergen en woestijn, niet om door te komen!  

Is dit dan de weg van God? ‘Mensen,’ zegt Mozes, ‘u vergeet één ding: Er is een weg. De weg omhoog. De 
Heere zal voor u strijden. U moet stil zijn. Ik weet ook niet, hoe het allemaal zal gaan. Maar als dit de weg van 
God is, dan moeten wij met de hand op de mond stap voor stap achter de Heere aan.’ De overste Leidsman 
en Voleinder des geloofs.  

En  dan gaat het gebeuren. Op een bevel van de Heere, zet zich de menigte van de Israëlieten in beweging. 
‘Zeg de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.’ Nee, deze weg is geen vergissing. Dit is de weg van Gods grote 
daden. Daar gaat het volk, in de richting van het grauwe water. Een onherroepelijke ondergang tegemoet, 
naar de mens gesproken. 

Maar nee, geen doodlopend spoor. Kijk wat daar gebeurt? Opeens vertrekt de wolk- en vuurkolom die zich 

boven Israël bevond, naar de achterhoede waar zich de vrouwen en de kinderen bevinden. Daar waar Israël 

op het zwakst is, daar laat de Heere Zijn beschermende macht zien. Als het straks donker wordt, wordt het 

pad van Israël verlicht door de vuurkolom.  

 

We wensen mw. Huissen en de kinderen Gods bijzondere hulp en bijstand toe in deze moeilijke tijd. En 

toch Advent! Met het oog op de aanstaande kerstdagen willen we mw. Huissen en haar kinderen 

bemoedigen met de woorden uit Jesaja 9 vers 1 en 5: En het volk wat in duisternis wandelt zal een groot 

licht zien, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht 
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schijnen…….En de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 

Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 

Ouders, laten we deze familie dagelijks opdragen in ons gebed. 

SOCIALE VEILIGHEID 

Binnen school krijgt het onderwerp sociale veiligheid voortdurend aandacht. Aan de uitvoering werken we 

subtiel maar duidelijk. Dat wil zeggen, niet elke (re)actie op ongewenst leerlinggedrag wordt breed 

uitgemeten. Wel wordt er adequaat gehandeld.  Wilt u het onderwerp ook regelmatig thuis onder de 

aandacht brengen? Slaan, stompen, schelden is nooit een passend antwoord. We vragen u dit in het gezin 

regelmatig onder de aandacht te brengen. Met respect voor elkaar en gesprek komen we verder. 

HERINNERING 

Dinsdag 13 december komt Familie Bak een presentie over hun zendingswerk in Thailand houden.  

HARTELIJK WELKOM JUF ANNICA 

Vandaag is Juf Annica weer gearriveerd op school. Het team is blij haar weer te mogen verwelkomen. We 

zijn benieuwd naar haar ervaringen en wensen haar Gods zegen bij het voortzetten van haar 

werkzaamheden in ons midden. 

BEHOEFTEPEILING 
Onlangs hebt u de behoeftepeiling kinderopvang / voorschool ingevuld. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. De inventarisatie treft u in het overzicht hieronder. De uitkomst van de enquête is 
gecommuniceerd met de ambtenaar die het haalbaarheidsonderzoek leidt.  

 

BESTEMMING MIDDELEN FANCY FAIR 

Mei 2016 was de maand van de Fancy Fair. De opbrengst van de Fancy Fair zorgde voor extra inkomsten 
voor de school. Het geweldige bedrag van € 6000,- is zelfs gepasseerd. Om precies te zijn € 6216,94! 
Dankbaar hebben we deze financiële impuls ontvangen. Via de interieurcommissie zijn deze middelen 
onlangs besteed voor onder andere nieuwe kasten in de gemeenschapsruimte. De kasten worden gebruikt 
om leerlingenmateriaal in op te slaan. Uit dit budget zijn ook nieuwe gordijnen gekocht en is er op het plein 
een afscheiding aangebracht tussen het kleuterplein en het overige deel. We hebben onze leerlingen blij 
kunnen maken met nieuw leerlingenmateriaal, groot speelgoed waaronder een vliegende hollander, een 
swingcart en dergelijke. 

Resultaat behoeftepeiling kinderopvang/voorschool Leerbroek

Aantal respondenten: 61
Is er behoefte aan kinderopvang?

ja nee

31 30

dagopvang 0-4 peuterspeelzaal voor aanvang van school tussen de middag na schooltijd

6 23 15 26 23

Als er goede opvang is dan maak ik daar gebruik van.

ja nee misschien

33 25 3

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag geen voorkeur

ochtend ochtend ochtend ochtend ochtend wisselend

4 11 5 9 5 nog niet bekend

middag middag middag middag middag

4 11 1 8 1 +

8 22 6 17 6 14

Aan welke vorm van kinderopvang is er behoefte?

Op welke dagen denkt u gebruik te maken van kinderopvang?
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Alsnog willen we u allen hartelijk danken voor dit royale gebaar richting de school. In het bijzonder de 
toenmalige commissieleden. Zij hebben het initiatief met veel passie uit willen werken. Hartelijk dank voor 
uw inzet om deze Fancy Fair tot een groot succes te maken. 

KRAKELINGENACTIE 

Op 15 en 16 december zullen er weer krakelingen worden verkocht. Dit keer hopen we geld op te halen 
voor beveiligingsmiddelen zoals: de camera’s bij de ingang, deuropeners en hesjes voor de wegwachten. 
Een extra krakeling gaat er altijd wel in. Denkt u niet?    

WEBSITE 

De school is de laatste maanden bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. Dat doen we 
grotendeels in eigen beheer. Onlangs is een fotograaf geweest om wat passende plaatjes te schieten. 
Enkele dagen voor de nieuwe website online gaat zullen we u informeren. 

FIETSEN 

We merken dat veel kinderen die binnen de bebouwde kom wonen, vaak op de fiets komen. Dit is niet de 
bedoeling. We willen u graag weer wijzen op de volgende regel: Binnen de bebouwde kom, kom je lopend 
naar school.  Ruimtegebrek dwingt ons deze maatregel te handhaven. Dit in het belang van de orde, 
netheid en veiligheid rondom de school. 

STARTGROEP 

Na de kerstvakantie zal de Startgroep beginnen. Alle kinderen die op dit moment 4 jaar zijn en nog niet op 
school zitten, worden van harte uitgenodigd om 5 ochtenden naar school te komen. Voor de startgroep is 
Juf Elly-Anne Verkuil benoemd. Zij hoopt 4 ochtenden les te geven aan deze kinderen. De andere dag hoopt 
juf Hilda Verhoef les te geven. Omdat de startgroep per 9-1-2017 begint, zijn er geen wenmomenten. 

GROEP 5 

Eind december hoopt meester van den End met pensioen te gaan. De afscheidsdag staat gepland op D.V. 
donderdag 19 januari. Hierover ontvangt u nog nader bericht.  Juf Annica hoopt na de kerstvakantie vijf 
dagen les te geven aan groep 5. 

KERSTVIERINGEN 

Op D.V. 20 december vindt de kerstviering voor de kleuters plaats. Groep 1 en groep 2 hebben weer veel 
geoefend om iets moois te laten horen. De ouders van deze leerlingen zijn dan ook van harte welkom op 
deze avond. We hopen om 19:00 uur te beginnen in de hal van onze school. 
Op D.V. 23 december zullen de groepen 3 t/m 8 een gezamenlijke kerstviering houden in de hal. Deze keer 
zonder ouders. 

Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 

Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 

DATA D.V. 

Spreekuur   8-12, 13-12, 22-12, 10-1 
Rapport mee   9-12 
Contactavond   12-12, 13-12 
Kleuter Kerstfeest  20-12 vanaf 19:00 uur in de hal van onze school 
Kerstviering groep 3-8  23-12  
Kerstvakantie   26-12-16 t/m 6-1-17 


