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Geachte ouders/verzorgers, 

Wij wensen u allen een gezegend 2017. We mogen ons werk voortzetten en vertellen u over de meest 
recente ontwikkelingen op de Eben-Haëzerschool. Dit in het licht van 1 Korinthe 3:7 “Zo is dan noch hij, die 
plant iets, noch hij die nat maakt, maar God, Die de wasdom geeft.” 

 

AFSCHEID MEESTER VAN DEN END 

De laatste schooldag voor de kerstvakantie was het dan zover. Kerstviering voor de groepen 3-8. Vrijdag 23 
december was ook de laatste werkdag voor meester van den End op de Eben-Haezerschool. Als dirigent van 
het schoolorkest zagen we hem met veel passie het schoolorkest begeleiden. Met het slotakkoord zwaaide 
de vertrekkende meester deze ochtend af. Een harmonisch afscheid. Op D.V. donderdag 19 januari willen 
we officieel afscheid nemen van onze meester. Deze dag zal helemaal in het teken staan van zijn afscheid. 
Overdag zal meester van den End alle groepen langsgaan om daar een spelletje te doen en een deel van het 
afscheidscadeau in ontvangst te nemen. Tussen de middag willen we in alle groepen pannenkoeken gaan 
eten. Alle kinderen eten dus op school. Gelukkig wilden veel mensen helpen om ze voor ons te bakken. Aan 
het eind van de middag zal er in de hal door de directie en het bestuur korte toespraken worden gehouden. 
Hier zullen ook cadeaus worden gegeven en zingen de kinderen het afscheidslied voor de meester. De 
school zal om 15:30 uur uit zijn. ’s Avonds wordt een receptie gehouden in de hal van de school. Tijd: 20:00 
tot 21:30 uur. U kunt meester van den End een hand geven en bedanken voor zijn diensten. Alle ouders, 
oud leerlingen en andere belangstellenden nodigen we uit om onze meester te bedanken en uit te zwaaien. 
Eventueel kunt u ’s avonds op het plein parkeren. 

Als u een bijdrage wilt leveren voor het afscheidscadeau van meester van den End vragen wij u de bijdrage  
te overhandigen aan groepsleerkrachten of aan meester Herman.  

JUF ANNICA EN GROEP 5 
Juf Annica heeft een deel van de kerstvakantie gebruikt voor de herinrichting van haar lokaal. Na de 
vakantie stond de deur wagenwijd open om de leerlingen te ontvangen. Voor de leerlingen is het is best 
wennen, zo midden in het jaar een andere leerkracht. Maar we beloven u, het komt goed! Juf Annica heeft 
veel te vertellen na haar lange en indrukwekkende reis! Het klikt prima tussen de leerlingen en de juf. En 
natuurlijk, als je een kijkje in de klas neemt, is er ook tijd om even met elkaar te zingen bij de gitaar: ‘k Stel 
mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God… 

ZOMAAR 
Een poosje geleden ineens een gesprekje met een metselaar. Het was vrijdag, het einde van zijn werkweek. 
Hij keek op enige afstand naar een muur. Vergenoegd, dat kon je zien. “Meneer wat doet u precies?” Is de 
muur niet recht of zo? Zijn reactie: “Nee meneer, wilt u het echt weten?” “Ik ben de hele week om 6 uur 
m’n bed uit gegaan en nu is mijn klus gereed. De eerste dagen dacht ik dat er geen eind aan kwam, een 
zere rug. En die regen deze week. Man, man. En nu sta ik even naar mijn werk te kijken! Ik controleer of  
alles goed en recht is. En natuurlijk geniet ik er even van!”  

CITO TOETSEN 
Van de bouw naar het onderwijs. Wat een verschil. Op de kalender zien we dat de toetsen er weer 
aankomen. Deze verspreiden we over een aantal weken. De leerlingen hebben de eerste helft van het 
schooljaar hard gewerkt. U zult begrijpen dat we allemaal erg benieuwd zijn of het bouwwerk gegroeid is. 
Na een periode van werken is het fijn om samen met de leerlingen achterom te kijken naar het werk wat 
we samen deden. En leren van ons verleden. Dat is samen bouwen, samen leren en samen groeien! Het is 
belangrijk dat onze leerlingen de komende weken uitgerust op school komen. 

OUDERPORTAL 
Vanaf 10 februari kunt u de toetsuitslagen via het ouderportal inzien.  
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VERWIJZING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Voor de verwijzing van onze groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs zullen in de maand februari 
gesprekken worden gepland. U zult t.z.t. een uitnodiging voor uw zoon/dochter ontvangen.   

BELEEF LEERBROEK 

Op D.V. vrijdag 10 februari zal in het dorp de markt “Beleef Leerbroek” worden georganiseerd. Hier zullen 
vele kraampjes van lokale ondernemers staan. Natuurlijk zal de Eben-Haëzerschool hier ook staan. We 
hopen in de patatkraam lekkere frietjes en een aantal snacks te verkopen. De opbrengst willen we 
gebruiken voor de veiligheid van onze leerlingen. Denk hierbij onder andere aan de bewakingscamera’s en 
de deuropener. De markt Beleef Leerbroek zal om 16:00 uur starten. 

VERNIEUWDE WEBSITE 

In de kerstvakantie is de website van de school vernieuwd. De site heeft een nieuw uiterlijk gekregen en er 
zijn er nieuwe functies toegevoegd.  Zo kunt u heel gemakkelijk via de website uw kind absent melden voor 
die dag. De inhoud van de site wordt voortdurend geactualiseerd. We hopen u met deze vernieuwde 
website beter van dienst te zijn en onze doelstellingen en werk duidelijk te presenteren. 

BRIGADIER OUDERS GEZOCHT 

Helaas zijn er onvoldoende ouders die helpen met brigadieren. We zoeken iemand die wekelijks dinsdag wil 
helpen om 12:00 uur. U kunt zich aanmelden bij mevr. Scheidweiler via het mailadres: 
patriciascheidweiler@kpnplanet.nl. Het gaat om de veiligheid van uw kind!!! 

NIEUWBOUW 
Eerder deze week is er op gemeentelijk niveau gesproken over de locatie voor de nieuwbouw voor de 
Eben-Haëzerschool. Uit een uitgebreid verkeersonderzoek blijkt dat de verkeerssituatie rondom de huidige 
school in orde is.  

LOGOPEDIE 
Onlangs heeft de school gezocht naar mogelijkheden om logopedische hulp op school aan te bieden. Dit om 
extra reistijd voor ouders te voorkomen. Na overleg met enkele logopedisten blijkt dat we dit op de huidige 
locatie helaas nog niet kunnen realiseren. 

GEVONDEN VOORWERPEN 

De gevonden voorwerpenbak staat sinds kort achter de schuifwand. Na schooltijd kunt u kijken of er iets 
van uw kind in zit. Ook de verzamelbak voor lege pennen en stiften heeft een andere plek gekregen. Deze 
staat nu in de grote kast in de hal. U mag deze kast open doen om de stiften en pennen te deponeren. 

DATA D.V. 

Spreekuur   24-1, 2-2 (Het spreekuur van 19-1 is afgelast i.v.m. afscheid meester v/d End) 
Afscheid meester v/d End 19-1 
Beleef Leerbroek  10-2 
Voorjaarsvakantie  27-2 t/m 3-3 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Eben-Haëzerschool  
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