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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Vervolg uit de Christenreis 
De poel Mistrouwen.  
Hierop zag ik in mijn droom, dat zij, juist toen zij geëindigd hadden zo tot elkaar te spreken, een zeer 
modderige poel naderden, die in het midden van de vlakte was; en doordat zij niet goed uitkeken, vielen zij 
beiden zeer schielijk in die wel of maalstroom. De naam van deze poel was MISTROUWEN. Hier wentelden 
zij gedurende een tijd in rond en werden erg besmeurd met het slijk en de modder; en daar CHRISTEN zo'n 
pak op zijn rug had, begon hij al te zinken in het slijk. "Ach, buurman CHRISTEN," riep GEZEGLIJK, "waar 
bent u nu?" CHRISTEN zei: "Waarlijk, ik weet het niet." Toen begon GEZEGLIJK moeilijk en zeer toornig te 
worden en zei tot zijn metgezel: "Is dit het geluk waarvan u mij zoveel verteld hebt? Als wij al in het begin 
van onze reis zulk een tegenspoed hebben, wat zal ons nog te wachten staan, eer wij aan het eind ervan 
zullen zijn? Als ik het er hier levend afbreng, dan wil ik u die schone plaats wel alleen laten behouden." 
Nadat hij deze woorden geuit had, deed hij een hevige worsteling of twee en spartelde zo uit de modder; 
juist aan die kant van de poel, die naar zijn huis gekeerd was. Zo verdween hij, en CHRISTEN zag hem nooit 
weer. Daar lag CHRISTEN nu alleen te wentelen in de poel MISTROUWEN, arbeidende intussen om uit de 
modder te krabbelen, aan de overkant van zijn eigen huis, aan de 13 kant van het enge poortje, doch hij 
kon het zover niet brengen vanwege het pak dat hij op zijn rug had. Maar ik zag ook, dat er een zeker man 
tot hem kwam, wiens naam was BIJSTAND, die hem vroeg, wat hij daar deed. "Mijnheer," antwoordde 
CHRISTEN, "mij was deze weg gewezen door een zeker persoon, die EVANGELIST heette. Deze wees mij ook 
naar de poort, die ginds ligt, om alzo de toekomende toorn te ontvlieden; maar terwijl ik mij daarheen 
begaf, ben ik hier in gevallen." "Maar waarom lette u niet op de stappen (beloften?" vroeg BIJSTAND. 
CHRISTEN antwoordde: "Vrees drong zo op mij aan, dat ik de kortste weg maar ben ingeslagen, en zo 
geraakte ik in het slijk." "Geef mij uw hand," zei BIJSTAND. Dit deed CHRISTEN, en hij trok hem er uit, zette 
hem op vaste grond en beval hem, zijn weg te vervolgen. Toen wendde ik mij tot de man die CHRISTEN uit 
de poel geholpen had en zei: "Mijnheer, aangezien men deze weg passeren moet, om uit de stad VERDERF 
tot gindse poort te komen, waarom is deze grond niet bestraat? Dan zouden arme reizigers zoveel te 
veiliger daarover kunnen reizen!" "Deze modderpoel," zei hij, "is zulk een plaats, die niet opgeruimd kan 
worden. Het is de kolk en afloop, waar het schuim en de vuiligheid, die de overtuiging van zonden opwerpt, 
gedurig inloopt, en daarom genaamd de poel MISTROUWEN. Want wanneer de zondaar ontwaakt is en zijn 
verloren staat leert kennen, zo ontstaan in de ziel vele vrezen en twijfelingen en een menigte 
moedbenemende bevattingen, die zich alle tezamen voegen en zetten op en in deze plaats; en dit is de 
reden, waarom deze grond zo moeilijk is. Het is nochtans des Konings welgevallen niet, dat deze plaats zo 
slecht zal blijven (Jes.35:3,4), zijn arbeiders zijn, ook onder het bestuur van zijner Majesteits landmeters, al 
zestienhonderd jaren bezig geweest met het opmaken van deze grond, of zij mogelijk beter te begaan 
gemaakt kon worden; ja, zo het mij voorstaat," zei hij, "zo zijn ten minste twintigduizend vrachtwagens, ja 
miljoenen van onderwijzingen, die te allen tijde en van alle plaatsen uit des Konings gebied zijn 
aangebracht, daarin gedempt; en zij, die er kennis van hebben, zeggen, dat dit de beste middelen zijn, om 
de grond van deze plaats goed te maken en te verbeteren; maar zij blijft intussen de poel MISTROUWEN, 
en zij zal het blijven, ook dan, wanneer zij alles gedaan zullen hebben, wat in hun vermogen is. Het is waar, 
daar zijn door het beleid van de Wetgever zekere goede en vaste treden geplaatst, door het midden van 
deze poel. Maar in een tijd, wanneer de vuiligheid van deze plaats het meest opwelt, zoals het doet tegen 
het veranderen van het weer, dan zijn deze stappen nauwelijks te zien; en als zij al gezien worden, zo 
worden zij nog dikwijls, door de duizeling van des mensen hoofd gemist en daardoor wordt men dan 
beslijkt, hoewel die voetstappen er liggen; maar de grond is goed, wanneer zij eens door de poort zijn 
ingegaan." Ik zag ook, toen GEZEGLIJK thuis kwam, dat zijn buren hem kwamen bezoeken, en enigen van 
hen zeiden, dat hij een wijs man was, omdat hij teruggekeerd was; anderen noemden hem dwaas, omdat 
hij het gewaagd had met CHRISTEN mee te gaan. Daar waren er ook onder, die hem bespotten, en zeiden 
dat hij laf was. "O," zeiden zij, "nu je zo goed begonnen was, had je er niet om wat moeilijkheden mee 
moeten ophouden. Was ik in uw plaats geweest, ik was voortgetrokken." En zo zat GEZEGLIJK zeer onnozel 
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onder hen rond te kijken. Op het laatst echter werd hij stoutmoediger, en toen hielden zij met hun 
spotternijen op en begonnen de arme CHRISTEN achter zijn rug zeer te bespotten en te verachten.  
 
Bovenstaande stemt tot nadenken: zoeken we de hemel of zoeken we God?  

 
Terugblik informatieavond  
Zeer bedankt voor uw komst ouders! We konden ons verheugen in een volle zaal en enorm 
betrokken ouders. Daar zijn we blij mee. U heeft ons geholpen met uw vragen en opmerkingen naar 
aanleiding van de presentatie over kleuteronderwijs, schooltijden en formatie. 
 
De MR heeft uw input van deze avond verwerkt.* Dit is als volgt: 
Ingevulde formulieren: 52 

Tabel met de uitslag van de specifieke gestelde vragen: 

 Eens Oneens 

Start schooltijd om 08.30u 94.2% 5.7% 

Groep 4 vrijdagmiddag naar school 100%  

Woensdag middag om 12.00u uit 59.6% 40.3%* 
*40,3% betekent niet dat ouders het er mee oneens zijn, maar dat zij eigenlijk liever zien dat de  

school op woensdag middag om 12.15u uit is. 

 

Tabel met de uitslag overig vragen: 

 Eens Oneens 

Pauze tussen de middag van 12.00u-13.00u 53.8% 9.6% 

's middags eerder uit om 15.15u 34.6%  

Groep 3 vrijdag middag naar school 38.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,9% 
 

Hoofdpunten uit de overige opmerkingen:  
 Start lestijden strakker handhaven. 

 Kan in een combinatie groep 0,1,2 de juf groep 2 wel voldoende voorbereiden voor groep 3. 

Er worden zorgen geuit over groep 2, of zij wel genoeg voorbereid zijn op groep 3.  

 Is het mogelijk om de tweede helft van het schooljaar de kinderen van groep 1 ook ‘s 

maandag middag naar school te laten gaan? 

 Meerdere ouders hebben als aandachtspunt aangegeven om zorgvuldig om te gaan hoe de 

kinderen over 3 groepen worden verdeeld. Eén ouder noemde als voorstel om de ouders 2 

kinderen te laten noemen die bij hun zoon of dochter in de groep komt. 

 Een aantal ouders geven aan dat de kinderen in groep 5 ook al wel huiswerk 

mee mogen krijgen.  

 Er worden positieve reacties gegeven over de kleinere kleuterklassen.  

 Meerdere ouders geven aan dat de middagpauze te lang is, omdat zij ervaren dat de 

kinderen zich buiten gaan vervelen.  
 

*We hopen, mede naar aanleiding van de enquête, u komend cursusjaar nader te informeren over 
geconstateerde zaken en wat we daarmee zullen doen. 
 



 

 

26 juni 2018 

NIEUWSBRIEF juni 2018   EBEN-HAËZERSCHOOL LEERBROEK 

 

Nieuwsbrief 

Lestijden 
De lestijden worden aangepast. Dit doen we om verschillende redenen. Allereerst is er een 
wettelijke noodzaak omdat er dit cursusjaar te weinig marge-uren waren. Dat wordt mede 
veroorzaakt door te weinig lessen in de onderbouw. Daarnaast is de verlenging van de schooldag 
ingegeven door de staat van het onderwijs op onze school. We hoeven niet te stellen dat het 
onvoldoende is, de inspectie heeft de school immers opnieuw het basisarrangement gegeven. Toch 
is het wel zaak om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te bevorderen. Verlengen van de 
schooldag zal daar zeker toe bijdragen. Ook geeft de uitbreiding van de uren meer ruimte om 
tijdens piekperioden in het jaar de leerlingen af en toe vrij te geven zodat de leerkrachten hun werk 
of scholing overdag in alle rust kunnen uitvoeren. 
 
De verkregen informatie (zie boven) heeft de MR meegenomen in haar overwegingen. Op 
donderdag 22 juni hebben MR, Bestuur, CvT en directie besloten dat de lestijden voor het komende 
cursusjaar er als volgt gaan uitzien: 

- Groep 3 en 4 hebben elke vrijdagmiddag les 
- Elke dag start de school om 8.30 uur 
- Op woensdag gaat de school uit om 12.00 uur 
- Einde schooldag blijft 15.30 uur 
- Lopende het nieuwe cursusjaar wordt er grondig nagedacht over de invulling van het 

overblijven waarbij ook de duur van de middagpauze in relatie tot het einde van de 
schooldag meegenomen zal worden. 

 
Formatie 
Tijdens de informatieavond van vorige week hebben we u het formatieplaatje voor komend 
cursusjaar laten zien. In de bijlage vindt u dit overzicht.  
 
Invulling directie 
Ondergetekende hoopt het komende cursusjaar nog op school te werken en vormt samen met juf 
Annica en meester de Jong de schoolleiding. 
 
Informatieavond 
De informatieavond zoals u die in het verleden gewend was is weer terug. We hopen in de eerste 
schoolweek deze avond te houden. De avond zal als volgt ingedeeld zijn: 

- Algemeen deel waar we u bijpraten over de school 
- Groepsinformatie: elke groep presenteert 2x wat de gang van zaken voor het nieuwe jaar zal 

zijn en wat u kunt verwachten m.b.t. huiswerk etc. 
 
Personeel 
Juf Gerian heeft te kennen gegeven dat ze gaat stoppen na 16 jaar trouwe dienst! Wij zullen haar 
missen. Een juf met kwaliteit en veel liefde voor de kinderen. Ze neemt een periode rust om na te 
denken over wat ze in de toekomst wil. Een onderwijsbaan in de regio waar ze woont sluit ze niet 
uit. 
Het bestuur heeft twee nieuwe leerkrachten mogen aanstellen: juf Marijne heeft de afgelopen 
jaren in Maasdam gewerkt en hoopt bij ons in groep 3 te gaan werken. Meester ’t Lam is benoemd 
voor groep 6. We heten beide collega’s van harte welkom en we hopen dat ze een goede en 
gezegende tijd op onze school mogen hebben. 
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Oproep 
Beste ouders/verzorgers, 
Voor na de zomervakantie ben ik op zoek naar oppas voor mijn dochtertje Ninthe, van bijna 2 jaar. 
Het gaat om de woensdag en de vrijdag, beide dagen van +/- 8.00 uur tot +/- 14.30 uur. 
Zou u het leuk vinden om op te passen op mijn dochtertje, dan hoor ik dat graag! 
Wilt u dan een mailtje sturen naar j.flach@ebenhaezerleerbroek.nl? 
Ook voor meer vragen/informatie kunt u mij mailen.  
Een vergoeding voor het oppassen kunnen we regelen via een gastouderbureau. 
Een hartelijke groet, 
Juf Jantine Flach 

 
Grote schoonmaak 
In de vorige nieuwsbrief stond een hulpoproep voor de grote schoonmaak. We zijn blij dat enkele 
ouders hier gehoor aan gegeven hebben. We hebben echter nog meer hulp nodig om deze klus te 
klaren. Het zou daarom erg fijn zijn als u zich alsnog op kunt geven voor één (of meerdere) van deze 
avonden.   
Er wordt schoongemaakt op maandag (2-7), dinsdag (3-7) en donderdagavond (5-7). Vanaf 18.00 
uur bent u van harte welkom met uw emmer en schoonmaakdoek. Voor koffie, thee en wat lekkers 
wordt gezorgd. We vinden het fijn om te weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen, wilt u 
daarom een mail sturen naar info@ebenhaezerleerbroek.nl of de invulstrook onderaan deze 
nieuwsbrief inleveren. Alvast bedankt! 
 
Taal en rekenspelletjes 
Misschien heeft u nog ergens in huis oude taal- en rekenspelletjes liggen die u niet meer gebruikt. 
Als school krijgen we graag van dat soort leerzame, educatieve spelletjes. We houden ons 
aanbevolen! 
 
Verkeersbrigadiers 
Ook volgend schooljaar willen we graag de kinderen weer veilig over laten steken bij de zebra. 
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp. Daarom, als u nog geen verkeersbrigadier bent, hierbij de 
dringende oproep om u hiervoor op te geven. De veiligheid van de kinderen is van groot belang! 
Opgeven kan via Patricia Scheidweiler: patriciascheidweiler@kpnplanet.nl  
De ouders die dit jaar geholpen hebben: hartelijk dank alvast! 
 
Concert groep 4 en 5 
Aanstaande maandag 2 juli geven de kinderen van groep 4 en 5 onder leiding van hun muziekjuf 
Anniecke van Delft een concert. Als ouder(s) van deze kinderen bent u van harte welkom om te 
komen luisteren. 
Vanaf 13:15 uur staat de deur van de school open. Om 13:30 uur begint het concert. Om ongeveer 
14:00-14:10 uur zal het concert weer afgelopen zijn. We hopen dat u erbij kunt zijn als de kinderen 
laten horen wat ze geleerd en geoefend hebben! Welkom! 
 
Schoolreisje  
Op 4 juli gaat groep 3-7 op schoolreisje naar Duinoord. Een onderdeel in Duinoord is het klimbos. 
Als uw kind gaat klimmen, wilt u dan ervoor zorgen dat uw kind dichte, stevige schoenen 
meeneemt. Daarnaast is het verstandig om uw kind een legging, maillot of (sport)broek aan te laten 
trekken. Doormiddel van dit formulier geeft u uw kind toestemming om te klimmen. Wilt u het 
ingevuld meegeven aan uw kind? Als u geen toestemming geeft om uw kind te laten klimmen, wilt 

mailto:j.flach@ebenhaezerleerbroek.nl
mailto:info@ebenhaezerleerbroek.nl
mailto:patriciascheidweiler@kpnplanet.nl
http://ebenhaezerleerbroek.nl/wp-content/uploads/2018/06/duinoord-klimbos-2018-pdf-.pdf
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u dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Wilt u eraan denken om het schoolreisgeld 
over te maken? 
 
Data  
Schoonmaak    2-7, 3-7 en 5-7 
Schoolreisje 3-7  4-7    
Afscheidsavond groep 8  10-7 
Zomervakantie   16-7 t/m 24-8 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester van Kranenburg 
(Voor alle in de brief genoemde data geldt; D.V.)  
 
 

 
 
Naam: _________________________________________ 
 
Ja, ik kom schoonmaken op: 
 

o Maandag 2 juli 
o Dinsdag 3 juli 
o Donderdag 5 juli 

 
 
 
 
  


