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Nieuwsbrief 

GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Meditatief 
Luther zegt: 
Een leugen is als een sneeuwbal, hoe langer men hem rolt, des te groter wordt hij. 
 
Goed om daar eens over na te denken… Wat wordt er vaak gesproken over anderen. Is het wel de 
waarheid? Of wordt de waarheid verdraaid en raken daardoor mensen zo kansloos om nog 
geloofwaardig te zijn?  
 
Personeel 
Maandagmiddag hebben we samen met de kinderen afscheid genomen van juf Gerian. Samen 
hebben we het afscheidslied gezongen en haar ook een psalm toegezongen. Wij wensen haar 
samen met haar gezin een gezegende toekomst toe en danken haar voor alles wat zij voor ons 
deed! 
Samen met de kinderen hebben we ook afscheid genomen van onze schoonmaakster Sjanie. Dit viel 
samen met het 25-jarig jubileum van beide zussen. Dank voor al het werk en ook een gezegende 
toekomst toegewenst. 
 
Herinnering ouderbijdrage  
In april heeft u een brief ontvangen met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage, graag brengen 
wij deze nogmaals onder uw aandacht. Als richtbedrag hadden we de volgende bedragen aan u 
doorgeven, € 10,- tot € 15,- per kind en € 35,- per gezin.  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL62 RABO 0335 3003 91 t.n.v. Vereniging Eben-Haëzer te 
Leerbroek, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2017/2018 ’. Let op, verwar deze bijdrage niet met 
de ledencontributie die u betaalt als u lid bent van de schoolvereniging. 
 
Verlofaanvraag 
Vanaf dit schooljaar is het ook mogelijk om via onze website verlof aan te vragen. U gaat daarvoor 
naar het kopje http://ebenhaezerleerbroek.nl/absent/. U kunt hier kiezen voor formulieren om 
(tand-)artsbezoek of ziekte door te geven of om verlof aan te vragen. We willen u er wel op wijzen 
dat de toestemming niet direct is verleend nadat u het verlof heeft aangevraagd. 
 
Overblijven 
We merken dat er heel veel kinderen overblijven. Echter lang niet iedereen heeft een abonnement 
afgesloten of een strippenkaart gekocht. We gaan hier weer extra op letten. U kunt een 
strippenkaart met 10 strippen voor € 5,- bij meester Herman kopen. Ook kunt u een abonnement 
afsluiten door € 25,- per kind of € 50,- per gezin over te maken naar NL62 RABO 0335 3003 91 t.n.v. 
Vereniging Eben-Haëzer. Wilt u erbij vermelden dat het het overblijven betreft en de naam van de 
betreffende kinderen? 
 
Fotograaf 
Donderdag 27 september hoopt de schoolfotograaf weer te komen. Dit jaar zullen er ook weer 
pasfoto’s gemaakt worden. U leest hier in de volgende nieuwsbrief meer over.  
 
Brigadieren 
Tijdens de ouderavond is er uitgebreid gesproken over het brigadieren en een tekort aan mensen. 

http://ebenhaezerleerbroek.nl/absent/
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Patricia Scheidweiler heeft aangegeven toch heel graag de kar te blijven trekken zolang dat voor 
haar gaat lukken. Dank daarvoor! Wij hopen dat we met voldoende ouders kunnen doorgaan om de 
veiligheid van de kinderen zoveel als mogelijk te waarborgen. 

Op de volgende momenten zal er helaas geen brigadier zijn: 

Maandag 12:55 uur 

Donderdag 15:30 uur 

Vrijdag 12:55 en 15:30 uur 

Dinsdag – vrijdag 8:10 uur. 

Na 1 november zal er ook op maandag 8:10 uur geen brigadier zijn. 

 
Data    
Studiemiddag   13-9, ’s middags vrij 
Spreekuren   18-9, 27-9, 2-10 
Schoolfotograaf   27-9 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester van Kranenburg 
(Voor alle in de brief genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.)  


