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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Op de valreep ontvangt u nog een laatste nieuwsbrief met belangrijke mededelingen. 
 
OUDERAVOND 
D.V. woensdagavond 23 augustus is een algemene ouderavond belegd. Tijdens deze avond 
ontvangt u algemene informatie en koffie. Het tweede deel van de avond zal dhr. M. Karels met 
ons nadenken over een onderwerp in de lijn van onze schoolontwikkeling. We zien uit naar uw 
komst en inbreng! De avond begint om 19.30 uur.  
 

Airco aanwezig 

 
OVERBLIJVEN 
Het overblijven blijft voorlopig gehandhaafd in oude vorm.  
Onlangs bent u geïnformeerd over een ophanden zijnde wijziging op het gebied van het overblijven. Binnen 
de commissie “overblijven” is nagedacht over een nieuwe aanpak. Wat is de achterliggende gedachte? 

Hoe gaat het nu?  
De school faciliteert het overblijven. Stelt de ruimte beschikbaar. Organiseert en coördineert de begeleiding 
van de leerlingen. Hierin worden we bijgestaan door bereidwillige ouders die na het overblijven de 
begeleiding op het plein overnemen. 

 

 
Waarom wijzigen? 
De werkdruk in het onderwijs is hoog. Het is daarom noodzakelijk dat leraren zoveel mogelijk beschikbare 
tijd kunnen besteden aan het onderwijs. Een goede voorbereiding van een les kost veel tijd en energie. De 
komende periode heeft de school als kerntaak alle leerlingen zoveel als mogelijk op eigen niveau te 
bedienen. Lesgeven is maatwerk. Daarom werken we met een gedifferentieerd leerstofaanbod. Dat vraagt 
uiterste concentratie van onze leerkrachten. Na de lessen moeten goede analyses van het leerlingenwerk 
worden gemaakt. Daarnaast is veel en intensief overleg met de interne begeleiding en andere ambulante 
begeleiders. Het is belangrijk dat leraren zich aan hun werk kunnen wijden. 

Hoe verder? 
Nu zoeken we naar mogelijkheden om het overblijven zodanig in te richten dat het voor u en de school te 
doen is. Financieel, maar ook qua werkdruk. U begrijpt de kernvraag? Hoe kleden we dat in?  
Ons uitgangspunt in deze zoektocht is: een evenredige verdeling van kosten; vrijstellen van onze leraren; 
goede begeleiding. 

Oproep 
Voor het laatste voorstel bleek weinig draagvlak. Uw signalen nemen we serieus. Om die reden wordt het 
overblijven voorlopig ongewijzigd voortgezet. We vragen u vriendelijk uw verantwoordelijkheid te nemen 
zodat het overblijfrooster op de oude voet kan worden voortgezet. U kunt uzelf voor het overblijfrooster 
opgeven tot 14 juli. 

In de loop van cursus 2017-2018 zal het overblijfvraagstuk opnieuw worden doordacht. Het liefst werken 
we met betaalde en geschoolde overblijfkrachten.  
We vragen u met ons mee te denken en te bouwen aan een goede oplossing. Ideeën zijn welkom! 
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HULP GEZOCHT 
Voor volgend schooljaar vragen we dringend assistentie bij het brigadieren, de verkeerslessen en 
de bibliotheek. Wie kan ons helpen? Zonder uw inbreng lukt het niet om deze activiteiten uit te 
voeren. We zien uw reactie graag tegemoet tot D.V. 14 juli. 

 
 
FOTO’S WEBSITE 
De foto’s van cursus 2016-2017 blijven nog even op de website staan. Aan het eind van de 
vakantie worden ze verwijderd om weer ruimte te maken voor nieuwe foto’s. U heeft nog even de 
gelegenheid om na te genieten van schoolse activiteiten met uw kind(eren).  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Deze laatste schoolweek liggen de gevonden voorwerpen voor de laatste keer op een tafel in de 
gemeenschapsruimte. U kunt ze nog ophalen. Voorwerpen die blijven liggen worden in de 
vakantie weggebracht naar het goede doel. 

 
 
WIJZIGING EERSTE SCHOOLDAG GROEP 1 en 2 
In afwijking op wat in de schoolkrant is vermeld beginnen alle leerlingen uit groep 1 en 2 dinsdag 
22 augustus. Inloop 08.30 uur. 08.45 uur beginnen de lessen. 
 
AFSCHEIDSAVOND 
Met de ouders van de leerlingen uit groep 8 zien we terug op een mooie afscheidsavond. 
Verschillende ouders sluiten hierbij de contactperiode met de Eben-Haëzerschool definitief af. We 
danken u voor het vertrouwen en wensen u Gods zegen bij het verder begeleiden van uw 
kinderen. 
Tijdens de afscheidsavond hebben de kinderen een Bijbel gekregen. Bij een aantal kinderen staat 
er wellicht een verkeerde datum op het inlegvel. Het is mogelijk om een nieuw inlegvel te krijgen; 
u kunt het aangeven bij juf Ingrid als u dat wilt. 
 
VAKANTIEROOSTER 
Hieronder het vakantierooster voor D.V. volgend schooljaar. 
Herfstvakantie  16-10 t/m 20-10 
Dankdag   1 november 
Kerstvakantie   25-12 t/m 05-1-2016 
voorjaarsvakantie  26-2 t/m 02-03 
biddag    14 maart 
Goede vrijdag en Pasen 30-3 en 2-4 
koningsdag    27-4 
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meivakantie   30-4  t/m 11-5 
Pinksteren   20-5 
zomervakantie  16-7 t/m 24-8 
 
U ziet dat er enkele wijzigingen zijn ten opzichte van eerdere schooljaren. Zo hebben we voor de 
Kerst- en de zomervakantie geen middag vrij. We hebben nu twee weken meivakantie gepland. De 
dag na Pinksteren gaan we direct weer naar school. 
 

Tenslotte wensen wij u een goede vakantieperiode toe! 

Mede namens het team ontvangt u een  
vriendelijke groet, 

J.P.R. Pannekoek  

 

DATA D.V.  
Zomervakantie:  10-7 t/m 18-8 
Ouderavond:  23-8 
 
 


