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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief. Opnieuw brengen we u graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen op school. In deze lijdenstijd worden we er telkens aan herinnerd wat we in het 
boek Jesaja kunnen lezen. Op school vertellen we het door aan uw kinderen. Eenvoudig en in 
begrijpelijke woorden proberen we iets van dat onbegrijpelijke wonder door te geven. Dan voelen 
we ons klein. 

LIJDEN 
Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat, 

gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, 
zo deed G' Uw mond niet open onder 't kwaad, 

U overkomen. 
God heeft U uit het oordeel weggenomen, 

toen G' elke teug des bekers had gedronken, 
en 't zondig volk gerechtigheid geschonken 

in 's Heren oog. 
 
INSPECTIE 
Onlangs heeft de inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek op de Eben-Haëzerschool 
uitgevoerd. Inspectiebezoek maakt een gewone schooldag net een beetje anders. Aan de hand 
van een strakke planning werkten drie inspecteurs het strakke onderzoeksprogramma af. Het 
onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe wettelijk toezichtkader. Dit nieuwe kader is 
per augustus 2017 van kracht. Tot augustus 2017 worden scholen beoordeeld op de nu bestaande 
richtlijnen.  
Hoewel de school een eerste mondelinge terugkoppeling op schoolniveau heeft ontvangen, zal het 
eindgesprek met het bestuur over enkele weken plaatsvinden. Verheugd melden we u dat de 
Eben-Haëzerschool het basisarrangement heeft behouden. Na ontvangst van het definitieve 
rapport delen we de bevindingen van de onderwijsinspectie op hoofdlijnen met u. Echter na 
ontvangst van de definitieve rapportage. Uit ervaring blijkt dat dit vaak minimaal zes weken kan 
duren. 
 
LEDENVERGADERING 
Na ontvangst van bovengenoemde rapportage zien we er naar uit om de bevindingen met de 
leden van de vereniging te delen. Inclusief een plan van aanpak voor komende periode. Om deze 
reden zal de aanstaande ledenvergadering enige tijd worden uitgesteld. Na vaststelling van het 
e.e.a. hoort u spoedig van ons. 
 
HOOFDLUIS 
Telkens steken ze de kop weer op. Een aantal ouders helpt intensief bij het bestrijden van 
hoofdluizen bij leerlingen. Tijdens de laatste controle is gebleken dat we het probleem nog niet 
onder de knie hebben. Wij vragen u vriendelijk de komende weken thuis uw kinderen regelmatig 
te controleren op de aanwezigheid van deze kleine diertjes. De laatste periode vindt de controle 
op school met verhoogde regelmaat plaats. Hierbij een verwijzing naar de link naar de website van 
RIVM over hoofdluis. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis We vragen u zonodig de 
behandeling serieus te nemen. 
 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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VOORTGANG ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Na enkele mutaties in de activiteitencommissie is de school opnieuw op zoek naar ouders die deel 
uit willen maken van de activiteitencommissie. De aansturing van de commissie valt onder 
verantwoording van meester Herman. 
  

Wat doet de activiteitencommissie? De activiteitencommissie ondersteunt de school bij het 
organiseren van verschillende activiteiten. De commissie is bij de voorbereiding en uitvoering 
betrokken. Een belangrijke taak. Alle acties worden in samenspraak met school opgezet en 
uitgevoerd. Een mooi voorbeeld is het organiseren van de koningsspelen op D.V. 21 april 2017. 

Wie wil er helpen? We vinden het fijn als u ons AC-team wilt versterken. Bent u enthousiast en 
betrokken? Houdt u van activiteiten organiseren en heeft u nog een klein beetje tijd over? Wij 
ontvangen uw reactie graag z.s.m. of voor D.V. 27 maart een mailtje op het volgende emailadres: 
info@pcbsleerbroek.nl We zien uit naar uw reactie! 
  
ACTIES 
De achterliggende periode hebben verschillende geslaagde verkoopacties plaatsgevonden. Zo 
heeft de school met een patatkraam op de ‘Beleef Leerbroek’ markt gestaan. Ondanks kou en 
sneeuw een warme en fantastische ervaring. Hongerige en snackende Leerbroekers brachten 
bruto € 835,10 in de kassa. Na aftrek van de onkosten bleef er € 421,10 over. Hartelijk dank 
daarvoor! We sparen de euro’s in een aparte “pot” (rekeningnummer) en besteden de opbrengst 
voor een doel wat de veiligheid van leerlingen, leraren en ouders ten goede komt.  
In Februari is ook een krakelingenactie georganiseerd. Een supergeslaagde actie! Alles verkocht en 
zelfs meer dan 150 pakjes extra moeten bijbestellen. Wat een succes! Een geweldige opbrengst 
van € 3293,95 bruto. Na aftrek van de onkosten bleef het mooie bedrag van € 1493,95 over. 
Hartelijk dank daarvoor. De opbrengst van beide acties zal worden besteed voor de aanschaf van 
een AED. Natuurlijk zijn we met de organisatie enorm geholpen door enthousiaste ouders. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
BIBLIOTHEEK 
We ontvangen soms reacties op verschillende boeken uit de schoolbibliotheek. Positieve maar 
bijvoorbeeld ook “ De inhoud strookt niet met de identiteit van de school.” Wij zijn blij met uw 
reacties. Wilt u bij opmerkingen over de inhoud de titel van het boek en het blz. nummer 
doorgeven aan meester Herman? Dan gaan wij ermee aan de slag.  
Verder gebeurt het nog steeds dat er boeken worden ingeleverd die niet van de schoolbibliotheek 
zijn. Wilt u er goed op letten? Alleen boeken met het stempel ‘bibliotheek op school’ inleveren! 
 
JONG GELEERD OUD GEDAAN 
Financiën, hoe ga je er mee om? Groep 6 en 7 ontvangen op D.V. maandag 27 maart les over geld. 
Als u daarna vragen hebt kunt u bij deze leerlingen terecht.  Op woensdag 29 maart hopen 
dezelfde groepen naar het Rijksmuseum te gaan.  
 
PAASVIERING 
Op D.V. 13-4 zal de Paasviering van groep 3-8 in de Schakel plaatsvinden. De viering begint D.V. 
om 14:00 uur. Van de kinderen van groep 3-8 nodigen we een ouder per gezin uit. Vanwege de 
ruimte kunnen er helaas niet meer belangstellenden meekomen. We hopen op een fijne en 
gezegende viering. 
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BRUILOFT 
Op D.V. 20 april hoopt meester Herman met zijn Gerdine in het huwelijk te treden. Om half 11 zal 
de ceremonie plaatsvinden in Kasteel Hoekelum in Bennekom. Om 13.15 uur zal de kerkdienst 
plaatsvinden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Veenendaal. U bent hierbij 
van harte uitgenodigd. Na de kerkdienst zal er voor de kinderen van groep 4 en een aantal 
leerlingen van meester Herman uit groep 7 en 8 een kinderreceptie worden gehouden in de Oude 
Duikenburg te Echteld. 
 
BEDANKJE BRUILOFT 
22 februari 2017 was voor ons een bijzondere dag, onze trouwdag met een kerkdienst en 
kinderreceptie hier in Leerbroek. We zijn verrast door de vele aanwezigen in de kerk. We vinden 
het fijn dat u de moeite nam om hierbij aanwezig te zijn. Voor de kinderreceptie is er veel werk 
verzet, zowel door collega's, als door ouders en kinderen. Ook werden we overladen met cadeaus 
en kaarten. We kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken, daarom willen we dat op deze manier 
doen. Hartelijk bedankt voor dit alles! We hebben van de dag genoten.   
Hartelijke groet, meester de Jong en juf Mijnske 
 
OVERBLIJVEN 
Zoals u weet zetten de overblijfouders zich maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in voor uw 
kinderen.  
Met ingang van D.V. cursusjaar 2017-2018 gaat het overblijfsysteem op school flink wijzigen. 
Overblijven wordt duurder en kinderen uit het buitengebied gaan ook een bijdrage betalen. 
Hierover ontvangt u later in het schooljaar meer informatie.  

Wij zoeken vanaf nu een team van overblijfmedewerkers. De overblijfmedewerkers zorgen voor 
een groep kinderen (verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw) en verzorgen aansluitend het 

pleintoezicht na het eten. De overblijfmedewerkers ontvangen een redelijke vergoeding voor hun 
inzet. Deze vergoeding is afhankelijk van de hoeveelheid overblijvende kinderen.  
 
Wij zoeken minimaal 8 betrokken ouders die elke week een vaste dag voor hun rekening willen 

nemen. Het is de bedoeling dat er elke dag 2 overblijfmedewerkers zijn. Vindt u het leuk om met 
kinderen van 4 t/m 12 jaar te werken? Dan is dit misschien iets voor u! Na enige tijd herkennen de 
kinderen u als overblijfmedewerker en hebt u samen met de leerlingen een gezellige lunchpauze 
en ontvangt u een redelijke vergoeding.  
 
Hebt u interesse? Wilt u meedoen of wilt u meer informatie? Neem contact op met juf Betty of juf 
Anja. 
 
MR 
Op dinsdag 7 maart jl. heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Eén van de punten die we 
hebben besproken, is dat we graag zichtbaar willen zijn voor de ouders. We hebben erover 
nagedacht hoe we dit concreet kunnen maken. Op de eerstvolgende contactavond is er 
gelegenheid om met MR-leden een kopje koffie te drinken en uw vragen te stellen of tips door te 
geven. We staan ervoor open om die te horen. U kunt ons vinden in de gemeenschapsruimte. 
Heeft u nu al vragen? Dan kunt u terecht bij de voorzitter, Richard Goedhart, tel. 0345-599968.  
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ORKEST 
Meester van den End is nog steeds actief als dirigent van ons schoolorkest. Helaas kan hij niet alle 
dinsdagen komen. De volgende repetitie-uurtjes staan gepland op D.V. 21-3, 4-4, 11-4 en 20-4 de 
uitvoering op de Paasviering. 
 
GEVRAAGD 
Voor de crealessen zijn we op zoek naar pallets (geen statiegeld) en eierdozen. Wie kan ons 
hieraan helpen? Tot D.V. 6 april kunt u ze inleveren. 
 
 
 
 
 
 
 

DATA D.V.  

Spreekuur:   21-3, 30-3, 4-4, 13-4 
Rapport mee:   31-3 
Contactavond:  4-4 
Paasviering Schakel: 13-4 (’s middags) 
Goede vrijdag:  14-4 
2e paasdag:  17-4 
Koningsspelen  21-4 
 


