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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. 
 
Personeel 
Juf Henny is vorige week even op school geweest. Ze gaat heel langzaam vooruit. We wensen haar 
veel sterkte toe. 
Juf Thamara is op school als ondersteuner in de onderbouw aangesteld. Van harte welkom! 
Juf Gerdien heeft haar functie als Intern Begeleider officieel neergelegd en gaat door als Remedial 
Teacher, dit houdt in dat ze leerlingen in een klein groepje of individueel begeleidt. We wensen 
haar in deze nieuwe rol (die ze in de praktijk al een poosje vervult) veel werkvreugde toe. 
 
Heupoperatie 
Na thuiskomst op 7 maart ontving ik veel bloemen en kaartjes. En niet te vergeten een enorme 
fruitmand van groep 7, met zelfs Leerbroekse avocado’s. Dat gaf nieuwe energie. Evenals de 
bezoekjes van kinderen, collega’s en het bestuur. Hartelijk dank voor alle aandacht. 
De revalidatie gaat voorspoedig. Inmiddels fiets ik weer voorzichtig en ben ik regelmatig op school 
om wat te helpen. Komende week heb ik een controle-afspraak bij de orthopeed. De fysiotherapie 
wordt afgebouwd. 
De komende projectweek wil ik assisteren bij groep 7. DV 14 mei hoop ik het werk in groep 7 weer 
te gaan doen. Juf Anja en Juf Van Laar alvast bedankt voor de extra inzet! 
Tenslotte: Verwondering dat alles zo goed verloopt. Soli Deo Gloria. 
Hartelijke groet van Meester Kramer. 
 
Communicatie 
In goed overleg met MR en team is besloten om meer aandacht te hebben voor communicatie. 
We hopen de nieuwsbrief om de 14 dagen op te sturen. Voortaan kunt u op dinsdag de nieuwsbrief 
van ons verwachten. 
Tevens hebben we binnen het team de afspraak gemaakt dat de teamleden binnenkort de 
mogelijkheid krijgen om vanuit ParnasSys mail naar de ouders van de groep te sturen. Dat kan gaan 
over leuke gebeurtenissen, huiswerk etc. Elke collega zal dat voorlopig naar eigen inzicht doen. Ook 
de nieuwsbrief zal in het vervolg via ParnasSys worden verzonden. De berichten worden verzonden 
door mailservice@email.parnassys.net. Deze nieuwsbrief wordt ook via ParnasSys gestuurd. Als u 
via ParnasSys geen bericht ontvangt, wilt u dit dan via info@ebenhaezerleerbroek.nl doorgeven? 
Controleer ook de map met ongewenste e-mail. 
 
Gecombineerde vergadering ouders en leden 
De avond die is gehouden op 13 maart jl. hebben we als team als een fijne avond ervaren. Ook de 
presentie van de IB-er is goed ontvangen. Dank voor uw aanwezigheid en betrokkenheid! 
 
Proces nieuwe directeur 
Samen met bestuur en MR wordt nagedacht over de invulling van de directievacature. We houden 
u op de hoogte als daar nieuws over te melden is. 
 
Cito groep  8 
Onze kanjers van groep 8 hopen komende week de Cito – eindtoets te maken. Wilt u er op toezien 
dat de kinderen uitgerust naar school komen? 
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We wensen hen heel veel succes toe! 
 
 
Contactavond 
De communicatie in aanloop naar de laatste contactavond is niet helemaal goed verlopen. Sommige 
gezinnen hadden geen brief ontvangen om op te geven voor een gesprek. Onze excuses hiervoor. In 
het vervolg zullen we u ook per mail laten weten dat de brieven zijn meegegeven. Als u op dit 
moment graag een gesprek had gewild met een leerkracht, kunt u dat in overleg met de leerkracht 
plannen, of even binnenlopen tijdens spreekuur. 
 
Bibliotheek na meivakantie 
De maandag na de meivakantie zal er zowel luizencontrole als bibliotheek zijn. Dit omdat het de 
week erna Tweede Pinksterdag is. 
 
Studiedag 18 april 
We hopen aanstaande woensdagmiddag- en avond als team en bestuur bijeen te komen om na te 
denken over ons onderwijs. We zullen het onder andere hebben over de vraag hoe goed onderwijs 
er uit ziet, hoe werken in niveaugroepen beter kan etc. 
 
Ruimte WC aanpassen 
Gezien het enorme ruimtegebrek in de school worden de niet gebruikte kleutertoiletten 
omgebouwd tot 2 werkkamertjes. Met dank aan Ome Wim die deze klus gaat klaren. Hebt u nog 
een handje beschikbaar? Maandagavond 16 april wil Ome Wim graag met een paar vaders het 
grote werk aanpakken. U bent heel erg welkom en hoeft zich niet van tevoren aan te melden! 
 
Overblijven 
De zaken rond het overblijven blijven voorlopig zoals het nu is. Gezien de prioriteit van andere 
zaken zullen we daar DV het nieuwe cursusjaar mee verder gaan. 
 
Tevredenheid 
We hopen in de maand juni bij u en de kinderen een enquête uit te zetten om de tevredenheid te 
meten. Wilt u meewerken aan het invullen? Alvast dank! 
 
Verkeersbrigadier 
Heel mooi! Op de avond van 13 maart hebben twee moeders zich spontaan aangemeld voor het 
brigadier werk. Moeder Van Dijk en moeder Vermaat. Hartelijk dank! 
 
Projectweek en kijkavond  
Komende maandag begint de projectweek. Het thema dit jaar is ‘Kleuren’. Elke klas heeft een eigen 
kleur gekozen en gaat hier mee aan de slag. Op DV dinsdagavond 24 april bent u van harte welkom 
om het werk van de kinderen in alle lokalen te komen bekijken. Deze projectavond is van 19.00-
21.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
Vakantierooster 
Het vakantierooster is nog niet klaar. We hopen u z.s.m. hierover te informeren. 
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Telefooncirkel (Herhaalde oproep) 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al benoemd dat we een telefooncirkel in alle groepen willen 
gaan inzetten. I.v.m. de recente privacywetgeving, mogen wij zonder uw toestemming geen 
telefoonnummers met andere ouders delen. We willen u vragen om aan te geven dat u 
toestemming geeft om deze informatie te delen. Dit kunt u doen door het strookje dat onderaan 
deze brief is bijgevoegd, in te vullen en per mail naar ons te sturen. Het strookje kan ook worden 
ingeleverd bij de juf of meester van uw kind.  
 
 
Data D.V. 
Projectavond                24-4 
Koningsspelen  26-4 
Meivakantie                 27-4 tot en met 13-5 
Glasstadmars  26-5 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bij deze geef ik toestemming om ons telefoonnummer te gebruiken voor de telefooncirkel in de 
klas(sen) van mijn kind(eren). Ik ben mij ervan bewust dat dit telefoonnummer wordt gedeeld met 
andere ouders uit de groep(en) van mijn kind(eren). 
 
Naam kind(eren):__________________________________________________________________ 
 
Groep(en):___________________________________________ (graag in dezelfde volgorde als 
namen van de kinderen) 
 
Te gebruiken telefoonnummer:_______________________________________________________ 
 
Naam ouder(s)____________________________________________________________________ 
 
  


