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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
We vertellen u graag hoe de zaken op school gaan. U kunt het verderop in de brief lezen, maar 
eerst even dit. Als we de Bijbel openslaan bij Kolossenzen 3 vers 16 lezen we: “ Laat het woord van 
Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid…”  
Met wie zijn wij het meest vertrouwd? Waarschijnlijk met de mensen die bij ons in huis wonen. 
Dan weet je veel van elkaars leven. We doen veel alledaagse dingen samen. We zien elkaar ook als 
we niet op ons best zijn. Als we samen in een huis wonen, komen we dicht bij elkaar. Paulus 
gebruikt ook het woord “wonen.” Het woord van Christus moet in rijke mate in ons wonen. Dus 
heel dichtbij komen. Hij wil zeggen dat het bij ons dagelijks leven moet horen. Het moet de 
gemeente en ons helemaal doortrekken. Is het ook uw wens? Dat ook op school de positieve 
invloed van Gods Woord meer en meer zichtbaar wordt door elkaar onderling aan te spreken op 
het Woord. Zo onze naaste lief te hebben gaat een stapje verder dan burgerlijk fatsoen. Alleen dan 
weten leerlingen, ouders en personeel zich veilig op school.  
TAALONTWIKKELING 
Ongeveer een keer in de acht jaar vernieuwen we onze taalmethode. Juf Ingrid heeft haar 
opleiding tot taalcoördinator al een poosje afgerond. In samenwerking met twee collega’s en een 
externe taalexpert brengt het taalleerteam ons taalonderwijsaanbod in kaart. Wat bieden we en 
wat hebben onze leerlingen in 2017 e.v. nodig?  
Taal is immers het voertuig van onze gedachten. Daarmee is taal in zekere zin het belangrijkste ‘vak’ dat 
kinderen op school kunnen leren. Om kennis te kunnen verwerven en gebruiken is het belangrijk 
dat kinderen taalvaardig worden. Taalvaardigheid is een voorwaarde om goed te kunnen 
functioneren op school en in de maatschappij. Dat is een van onze doelstellingen. 
In school speelt taal bij alle vakken een rol. Dagelijks ontvangen leerlingen mondelinge 
aanwijzingen en opdrachten, lezen leerlingen schoolboekteksten, instructies of toetsvragen en 
voeren ze schriftelijke opdrachten uit. Van leerlingen wordt naast een algemene woordenschat, 
een voldoende beheersing van schooltaalwoorden verwacht. Voor we een nieuwe methode 
aanschaffen is het hele team betrokken bij het formuleren van onze schooldoelstelling. In januari 
heeft een eerste studiemoment plaatsgevonden. 
We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Na de opening van de bibliotheek op school zijn er veel 
boeken uitgeleend en gelezen. Fijn dat de bieb gebruikt 
wordt.  Hoe meer leeskilometers hoe beter! Nu komt het 
voor dat boeken van andere bibliotheken op school worden 
ingeleverd, en omgekeerd.  Dat is een puntje waar we met 
elkaar even op moeten letten. De boeken van onze school 
zijn te herkennen aan de sticker of het stempel 'Bibliotheek 
op school'. Het stempeltje staat op de titelpagina voorin het 
boek. Ook zit er op de binnenkant van het achterkaft een witte plakker met een handgeschreven 
code. Op sommige boeken staat nog een streepjescode van een bibliotheek uit de omgeving. Dat 
is verwarrend. Deze codes zullen de komende tijd worden verwijderd. We hopen dat het zo 
duidelijker wordt. Gelukkig hebben we de boeken die per ongeluk ergens anders ingeleverd zijn 
weer terug ontvangen.   
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ONDEWIJSINSPECTIE 
Donderdagmiddag 9 februari zal de inspecteur van het onderwijs de Eben-Haëzerschool opnieuw 
bezoeken. Na het bezoek vorig jaar heeft de inspectie van het onderwijs medio 2016 het bestuur 
van de Eben-Haëzerschool uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek op basis van het nieuwe 
onderzoekskader.  

De wet waarop het nieuwe onderzoekskader 2017 is gebaseerd, is in het schooljaar 2016-2017 
nog niet van kracht. Dat betekent dat de inspectiedienst de oordelen en het vervolgtoezicht in het 
komende jaar nog niet strikt kan handhaven. Wel wil de onderwijsinspectie graag zoveel mogelijk 
ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze.  
Ruim honderd besturen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en mbo nemen op 
vrijwillige basis het voortouw in de uitvoering hiervan. De inspectie hanteert nu een 
bestuursgerichte aanpak. Uitgangspunt is dat het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit bij de 
besturen en hun scholen ligt. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en 
continuïteit van het onderwijs. Vanaf augustus 2017 zal het nieuwe onderzoekskader definitief van 
kracht zijn. 

Ook donderdag 16 februari en donderdag 9 maart zullen mogelijk meerdere inspecteurs hun werk 
op school uitvoeren. 

Tenslotte: Het onderzoek blijft niet beperkt tot de medewerkers op school. Het is mogelijk dat u of 
uw kinderen gevraagd worden uw bevindingen te delen. Misschien ontvangt u t.z.t. een 
uitnodiging. Uiteraard worden ook gesprekken gevoerd met de Commissie van Toezicht en uw 
vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad. 

We zijn blij op deze wijze samen met de inspectie verder te mogen bouwen aan de kwaliteit van 
onze school. In de verwachting dat we tijdens de dialoog met de inspecteur nieuwe bouwstenen 
aangereikt te krijgen. Over de conclusie van het onderzoek zullen we u te zijner tijd informeren.  

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Wijziging contactpersoon: Onlangs heeft juffrouw Mary haar taak als contactpersoon van de 
activiteitencommissie overgedragen aan meester Herman de Geijter.   
U ziet dat de samenstelling van de activiteitencommissie voortdurend wijzigt. Het werk gaat door. 
De behoefte blijft om met ouders in contact te komen die bereid zijn de school te willen helpen. 
De activiteitencommissie helpt ons vaak met de dingen die het voor onze leerlingen net even 
leuker maken op school. Soms organiseert de commissie een actie voor de school. U begrijpt dat 
wij uw betrokkenheid op prijs stellen. Als u meer over het werk wilt weten, of de AC structureel 
wilt helpen? Hartelijk welkom! Meester Herman heeft er zin in.  

BELEEF LEERBROEK 

Vrijdag 10 februari ontmoeten we u graag op de markt Beleef Leerbroek. Meester Herman 
verkoopt friet en een aantal snacks. De opbrengst willen we reserveren voor de inventaris in de 
nieuwe school. 
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KAARTENVERKOOP 

Wilt u iemand bij maken met een kaart? Een zieke of oudere in de gemeente of verzorgingshuis? 
Bij de hoofdingang en de kleuteringang staat voorlopig een bak met pakketjes natuurkaarten. Na 
kostprijs is de opbrengst is 50% voor de school en 50% voor Kimon. Prijs 3 euro per vijf kaarten. 
Afrekenen doet u door uw munten in het zendingsbusje te doen. Er is voldoende voorraad! De 
school spaart voor de extra kosten rondom de nieuwbouw. 

GEBOORTE JADAH 

Bij juf Talitha is onlangs een dochter geboren. Jadah Naomi. Met juf Talitha is na de bevalling alles 
gelukkig goed. Toch zijn er wel zorgen omtrent haar lieve Jadah. Kort na de geboorte is bij Jadah 
het syndroom van Down geconstateerd. Gelukkig mogen ze weten dat God haar kent en voor haar 
zorgt. Dat geeft rust!  
Bij de opvoeding van haar gezin wensen we juf Talitha en haar gezin Gods hulp en bijstand toe. 

TROUWDIENST 

Woensdag 22 februari hopen onze collega’s meester Peter de Jong en juf Mijnske Visser te gaan 
trouwen. Zij nodigen u graag uit voor de dienst ter gelegenheid van hun kerkelijke 
huwelijksbevestiging. Deze trouwdienst zal plaatsvinden op woensdag 22 februari om 14.00 uur in 
de kerk van Leerbroek. Hieronder puntsgewijs het overzicht van deze dag: 
•       Op D.V. 22 februari zijn de leerlingen van groep 3 en 6 vanaf half 11 vrij. Er is dan geen klaar-
over. 
•       De kerkdienst begint om 14.00 uur. We vinden het fijn als de kinderen om 13.45 uur in de 
kerk zijn. De kinderen van groep 3 en 6 zitten per klas bij elkaar, samen met de leerkrachten. Dit 
wordt goed aangegeven. We vragen u uitdrukkelijk om uw kind geen snoep mee te geven. Er is 
één collecte, dit is vrijwillig. 
•       Na de kerkdienst gaan de kinderen naar De Schakel. Ze krijgen iets lekkers te eten en te 
drinken. U heeft de gelegenheid het bruidspaar te feliciteren in de kerk. 
•       De kinderen wachten het bruidspaar op met bogen, indien het weer dit toelaat is dit buiten. 
•       Het bruidspaar en de kinderen gaan naar binnen voor de kinderreceptie. 
•       Om 17.00 uur kunt u uw kind ophalen of hij / zij gaat zelf naar huis. Het is niet de bedoeling 
dat u de juf en meester dan nog gaat feliciteren. 
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VERVANGING 
In verband met het huwelijk van meester de Jong en juf Mijnske hoopt meester P. van der Waal de 
komende weken enkele dagen te vervangen in groep 6. Meester Van der Waal is een ervaren 
leraar. Eerder werkte hij onder andere op de Calvijnschool in Leerdam. 

VEILIGHEID 
Wellicht kunt u zich herinneren dat we tijdens de informatieavond voor schooljaar 2016-2017 zijn 
gestart met drie basale schoolregels. Deze schoolregels zijn in de school en tegenwoordig ook op 
de website terug te vinden. Als u met uw kinderen de schooldag door wilt spreken hebt u onze 
afspraken zo bij de hand. De regels zijn opgenomen onder het kopje groepen. Als eerste ziet u de 
button schoolregels. 

 

Om te volgen hoe onze leerlingen het schoolgaan op de Eben-Haëzerschool ervaren, worden 
regelmatig gesprekjes met enkele kinderen gevoerd. De hoofdlijnen van deze gesprekjes worden 
vastgelegd in het leerlingendossier. 

BRIGADIEREN 

We hebben het al eerder aangehaald, maar er is tot nu toe nog niemand gevonden voor het 
brigadieren op dinsdag om 12 uur. Ziet er iemand mogelijkheden om dan te gaan brigadieren? Het 
is maar voor een kwartier. Het gaat toch ook om de veiligheid van uw kind? U kunt u aanmelden 
bij mevrouw Scheidweiler via patriciascheidweiler@kpnplanet.nl.  

SCHOOLORKEST 

Meester van den End wil zich gelukkig nog steeds blijven inzetten voor ons schoolorkest. We 
kregen te horen dat hij een baan heeft gevonden voor een aantal dagen in de week. Het 
schoolorkest zal voortaan op dinsdag om 12:30 uur oefenen. Helaas is hij D.V. aanstaande dinsdag 
14 februari verhinderd. Deze week zal er geen orkest zijn. 

BLOKFLUITEN 

Juf Bogerd geeft elke dinsdagmiddag blokfluiten aan gevorderde leerlingen. Helaas kan dit de 
komende tijd niet doorgaan. Ze heeft longontsteking. Wilt u haar een kaartje sturen? Het adres is: 
Prinses Irenelaan 29, 4141 ER Leerdam. 

UITSLAG CITO LVS 

Vanaf morgen kunt u de cito uitslagen van medio 2017 inzien in het ouderportaal. 
 
Als u vragen of opmerkingen zijn deze hartelijk welkom! 
 

Met vriendelijke groet, 
Team Eben-Haëzerschool  
 

DATA D.V. 

Spreekuur   16-2/21-2 
Beleef Leerbroek  10-2 
Voorjaarsvakantie  27-2 t/m 3-3 
Biddag    8-3 
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