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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

Advent 2017 
Maleachi 3:16  
Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel 
komen die Heere, dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust 
hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.  
De komst van Johannes de Doper wordt voorzegd. Snel daarna zal de Engel des verbonds, de Heere 
Jezus komen. We denken allereerst vaak aan de eerste komst van de Heere Jezus. Aan de kribbe, de 
herders en wijzen uit het oosten. Hij wilde uit de hemel neerdalen om radeloze mensen raad te 
geven, te onderwijzen, hen te sterken. Om wezen tot een Vader en weduwen tot een Man te zijn. 
Hij Die komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. 
We denken deze dagen in het bijzonder aan de ouders die het moeilijk hebben. De gezinnen waar 
lege plaatsen zijn gevallen. Van harte sterkte! 
 
TERUGBLIK 
In de achterliggende maanden zijn verschillende acties gevoerd. We denken aan de speculaasactie. 
Deze is bijzonder geslaagd. De school heeft er het mooie nettobedrag van € 1836,73 aan 
overgehouden. Alle medewerkers, verkopers en afnemers hartelijk dank. Over de zinvolle besteding 
van de opbrengst hopen we u later te informeren. 
Naast de verkoopactie hebben we ook meegedaan aan het schoolontbijt. Iedere groep ontving een 
boodschappenpakket met daarin gezonde voeding. De locoburgemeester heeft een aantal groepen 
bezocht en heeft naast een heerlijk ontbijt ook de sfeer op school kunnen proeven. Een geslaagde 
actie.  
 
Onderwijs is de laatste maanden nogal in het nieuws. Steeds meer scholen kampen met zorgen. De 
kern van de zorg richt zich veelal op de personele bezetting. Heel concreet, wie vervangt onze zieke 
leraar?  
De achterliggende jaren bleek het op de Eben-Haëzerschool telkens mogelijk om de vervanging 
grotendeels met eigen personeel op te lossen. Dat wordt steeds moeilijker. We kiezen immers niet 
voor niets voor een deeltijdbaan. We hebben andere verplichtingen, bijvoorbeeld in het gezin of 
anderszins. Ook wij ervaren nu dat het oplossen van vervanging voor ziekte en 
zwangerschapsverloven moeilijk is.  
 
VOORUITBLIK PERSONELE SITUATIE 
Tegen deze achtergrond zijn we dankbaar u te mogen melden dat een deel van de invulling gereed 
is.  
 

 IB- Met ingang van 8 januari is juf Joanne Molenaar benoemd als IB’er. Juf Joanne verdiept 
zich samen met juf Imme verder in het opzetten en uitwerken van de kaders en structuren 
van de leerlingenzorg op de Eben-Haëzerschool. In verband met de zwangerschap van juf 
Imme, neemt juf Joanne het IB-werk van juf Imme eind maart 2018 in zijn geheel over.  

 IB- Juf Gerdien heeft gevraagd haar IB-taak z.s.m. neer te mogen leggen. Zij blijft als 
onderwijsassistent bij de school betrokken.  

 Groep 3 - We zijn naarstig op zoek naar vervanging van juf Mijnske. Zij hoopt met ingang van 
januari met zwangerschapsverlof te gaan.  
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 Groep 4 -  Juf Esther zal tijdens haar zwangerschapsverlof worden vervangen door juf 
Berdine de With. 

 Groep 5 - Juf Sarieke Sharo als collega van juf Gerian is benoemd per 9 januari 2018. Juf 
Sarieke vervangt juf Henny in ieder geval tot de zomervakantie.  
Juf Henny is tweemaal per week een uurtje op school en doet dan wat ondersteunend werk. 
We wensen juf Henny van harte sterkte en beterschap! 

 Groep 7 - Omstreeks maart 2018 hoopt meester Kramer een operatieve ingreep te 
ondergaan. Ook voor deze periode zoeken wij vervanging. 

 Donderdag 18 januari hopen we afscheid te nemen van juf Hettie Lobbezoo. Zij heeft juf 
Elly-Anne vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Juf Elly-Anne hoopt haar werk weer 
op te pakken.  

 
VEILIGHEID ONDERWEG 
We zien en horen steeds vaker over verkeersonveilige situaties onderweg van en naar school. 
Kinderen ravotten met elkaar. Sommige kinderen duwen elkaar de weg op. Dit is zeer onveilig. 
Naast de aandacht die we op school aan verkeersveiligheid besteden, vragen wij u hier samen met 
uw kind(eren) in de thuissituatie nadrukkelijk over te spreken.  
 
WEBSITE EN MAIL 
In de week van 11 december zal de school wijzigen van webhoster. Het kan voorkomen dat u de 
school via de mail even niet goed kan bereiken. De website kan enkele dagen onbereikbaar zijn.  
 
MATERIALEN GEVRAAGD 
Voor de handvaardigheidslessen hebben we materiaal nodig. U kunt ons helpen met lege 
eierdozen, lege blikjes (knakworstformaat maar dan half zo hoog), oude overhemden (verfschort) of 
pallets zonder statiegeld. Wij vragen u het materiaal achter de vouwwand neer te zetten. Bij 
voorbaat dank. 
 
JUBILEUM MEESTER KRAMER 
Eben Haëzer 
Vrijdag jl. 1 december was het 40 jaar geleden dat ik begon als onderwijzer op de Eben-
Haëzerschool. Het was mijn wens om er geen aandacht aan te geven.  Dat vonden de collega’s 
echter geen goed idee…..  
Ik wist van niets, donderdag 30 november vierde ik mijn verjaardag en na schooltijd werden er 
overal in de school slingers opgehangen, o.a. met boomblaadjes, vogelsilhouetten  en pinda’s….. 
Van één van de samenspannende collega’s  hoorde ik,  dat ik vrijdag alleen een Bijbelles hoefde te 
geven en daarna de klas uit mocht/moest, punt.   
Het werd een heel bijzondere natuurochtend. Met spelletjes, natuurpresentaties, felicitaties, 
natuurfoto’s, traktaties en cadeaus. En als afsluiting een feestlied met meer dan 200 stemmen. 
Geweldig!! Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage aan deze mooie ochtend. Daarna 
was er met de collega’s een kort samenzijn bij de weeksluiting met een jubileumtaart…. Te mooi om 
op te eten, te lekker om te laten staan. Het is allemaal goed gekomen.  
En tenslotte….. Eben Haëzer, tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen en…. verdragen. Soli Deo 
Gloria. 
Hartelijke groet van meester Kramer. 
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FOTOWEDSTRIJD 
Het was een mooie ochtend, het jubileumfeest van meester Kramer (zie het voorgaande stukje). De 
groepen 7 en 8 hebben een workshop gekregen van twee natuurfotografen. Eerst kregen ze 
voorbeelden te zien van mooie foto’s en kregen ze tips om een goede foto te maken. Vervolgens 
werd de opgedane kennis in de praktijk gebracht bij een natuurgebied in Recht van ter Leede. 
Inmiddels hebben we de resultaten binnen en die zijn indrukwekkend. U kunt de foto’s 
bewonderen in de gemeenschapsruimte van de school. Omdat er een prijs verbonden is aan de drie 
beste foto’s, willen we graag weten welke foto de meeste stemmen krijgt. Niet alleen de kinderen 
mogen hun stem uitbrengen, ook u als ouder kunt tijdens de contactavond laten weten welke foto’s 
u het beste vindt. Er liggen stemformuliertjes klaar, één formuliertje per persoon. We zijn 
benieuwd… 
 
KERSTVIERING SCHAKEL 
D.V. vrijdag 22 december is de Kerstviering van de groepen 3-8 in de Schakel. Vanaf half 10 is de 
Schakel open, om kwart voor 10 willen we beginnen. Van de kinderen van groep 3-8 nodigen we 
één ouder of belangstellende per gezin uit. Vanwege de beperkte ruimte kunnen er helaas niet 
meer belangstellenden meekomen. We vragen u uitdrukkelijk geen kleine kinderen mee te nemen, 
i.v.m. de onrust die dit kan geven. Na de Kerstviering gaan alle kinderen van groep 3-8 terug naar 
school. De groepen 5-8 blijven op school eten en zijn om 14.30 uur (dus een uur eerder dan 
gewoonlijk!) uit. 
 
SCHOOLGIDS OUDERBIJDRAGE 
In de schoolgids kunt u op bladzijde 48 lezen over de ouderbijdrage. Voor de goede orde melden 
we u dat de besteding van deze bijdrage in overleg met de MR zal worden vastgesteld. 
We hebben de schoolgids alsnog in een kleiner handzaam formaat later drukken.  
 
ZEDERIK IN BEWEGING 
De aanvraag om als school deel te nemen aan het project Zederik in beweging is positief ontvangen. 
De Eben-Haëzerschool is inmiddels in de planning opgenomen. In goed overleg zullen de 
sportconsulenten  een programma gaan afstemmen met het team. Allereerst richten we ons 
wekelijks één keer op de invulling van de pauze. Door de introductie van pauzesport kunnen 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 deelnemen aan de aangeboden beweegactiviteiten. Deze 
activiteiten hebben een sport- en spelkarakter, waarin met name aandacht wordt besteed aan 
vormen uit de leerlijnen tik- en doelspelen, mikken, springen, etc. 
Ook ondersteunen de consulenten in het bewegingsonderwijs (de gymles), het organiseren van 
voor-, tussen- en naschoolse sportactiviteiten of helpen ze bij het organiseren van 
sportdagen/sportevenementen. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
De bak met gevonden voorwerpen is weer goed gevuld. Tijdens de contactavonden D.V. volgende 
week maandag en dinsdag zullen deze voorwerpen uitgestald zijn. Wilt u de spullen die van uw kind 
zijn meenemen? De voorwerpen die overblijven zullen aan het goede doel worden geschonken. 
  

BEGIN SCHOOLTIJDEN 
Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kinderen op tijd naar school vertrekken. Wij willen de 
volledige schooltijd daadwerkelijk gebruiken voor de lessen. Het te laat komen werkt verstorend.  
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AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 
D.V. donderdag 2 februari 2018 van 15:30 – 16:30 uur is er een mogelijkheid om nieuwe leerlingen 
in te schrijven. Wilt u deze datum blokken in de agenda? We zullen u t.z.t. nader informeren over 
het tijdstip. 
  
DE VOORLEESEXPRESS 
De bibliotheek in Leerdam start in 2018 met het project de VoorleesExpress 
(www.voorleesexpress.nl). Bij dit project lezen vrijwilligers voor aan kinderen met een 
taalachterstand. Een voorlezer leest thuis in het gezin voor aan de kinderen. Hier hebben we veel 
enthousiaste mensen voor nodig. Daarom is de bibliotheek van Leerdam op zoek naar voorlezers. 
Kunt u ons helpen? Is er een ouder op school of opa/oma die het leuk vindt om voor een periode 
van twintig weken ongeveer één uur per week voor te lezen? Het kunnen gezinnen zijn met een 
anderstalige achtergrond, maar ook gezinnen die Nederlands als moedertaal hebben. 
De voorlezers worden door de bibliotheekmedewerkers goed voorbereid met twee leuke 
workshops: Voorleesplezier en Wegwijs in de bieb. Daarnaast organiseren we regelmatig een 
gezellige en nuttige bijeenkomst voor alle voorlezers, om ideeën en vragen uit te wisselen. 
Mailen kan naar voorleesexpressleerdam@gmail.com. Bellen mag naar 06-14616894. 
 
SCHOOLONTWIKKELING 
Woensdagmiddag 10 januari hopen we op school opnieuw teamtraining te ontvangen. We hopen u 
t.z.t. over de inhoud van de middag op de hoogte te brengen.  
 
DATA D.V. 
Spreekuur  21-12, 9-1, 18-1, 23-1 
Contactavond  11-12, 12-12 
Kerstviering kleuters 19-12, 19.00 uur 
Kerstfeest 3-8  22-12 
Kerstvakantie  25-12 t/m 5-1 
 
 
Tenslotte wensen wij u gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar. 
Mede namens het team ontvangt u een vriendelijke groet, 
 
 
J.P.R. Pannekoek 
 

http://www.voorleesexpress.nl/
mailto:voorleesexpressleerdam@gmail.com

