Groeien doen we samen!
nieuwsbrief november

Here God. Uit deze geschiedenis blijkt dat, ook als
we in heel moeilijke omstandigheden zijn, we
veel van Hem mogen verwachten.
U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
november. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Dankdag
Oudermorgens
Schoenendoosactie
Kerstboeken
Mededelingen:
- Terugblik
- Informatie gemeente Lopik
- 1 oktober telling
- Stagiaires
- Machtigingen TSO
- Dag van de Leraar
Agenda

bij te wonen. De dienst begint om 11

uur en

zal gehouden worden in de Hervormde Kerk. Na
de dienst mogen de leerlingen naar huis. Wanneer er thuis geen opvang is, kunnen de leerlingen mee naar school en zijn ze gewoon om
12:30 uur uit.
De collecte is o.a. bestemd voor Stichting Chris.
Dit is een stichting die kinderen met moeilijkheden helpt. http://kinderen.chris.nl

Oudermorgens
Ook dit jaar gaan de deuren van de klaslokalen
open en zijn de ouders van harte hartelijk welkom om lessen bij te wonen.
Vorig jaar hebben we de oudermorgens geëvalueerd. We hebben besloten dat de opzet iets gaat
veranderen. Er zijn vier momenten dat u “een
les” kunt bijwonen:

Dag

Tijdstip

Dankdag

Maandag 11 november

9:30 – 10:30 uur

Woensdag 6 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Het thema van de dienst is: “Goed
bericht”. Tijdens de dienst zullen we samen stil
staan bij het verhaal van de profeet Elisa die namens de Here God de stad Samaria een goed bericht kwam brengen: de stad zou bevrijd worden
en er zou genoeg eten zijn. Op Dankdag mogen
we ons verwonderen over de goedheid van de

Maandag 11 november

11:00 – 12:00 uur

Dinsdag 12 november

9:15 – 10:15 uur

Dinsdag 12 november

10.45 – 11.45 uur

Maandag 4 november krijgt u via het Ouderportaal een uitnodiging om een intekenlijst in te vul-

len. Er staan meerdere intekenlijsten klaar. U
hoeft er maar 1 in te vullen; het moment wanneer u wilt komen kijken. Bij de intekenlijsten
geldt vol is vol. U kunt tot en met zaterdag 9
november intekenen.
Tijdens de open les is het
de bedoeling dat u bij uw
kind zit en net als uw kind
actief meedoet met de les.
Voor de rust in de school
is het niet toegestaan tussendoor van groep te
wisselen.
Dinsdagmorgen is er Dolfijngroep. Wanneer uw
kind in de Dolfijngroep zit, kunt u ervoor kiezen
hierbij te gaan kijken.
Op maandag is er van 10:30 – 11:00 uur koffie en
thee, op dinsdag van 10.15 – 10.45 uur.
Van harte welkom!

Schoenendoosactie
Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. We hebben gekozen voor de organisatie van Gain Actie4Kids. De schoenendozen
die in seizoen 2019-2020 ingeleverd worden,
gaan naar kinderen in Sierra Leone, Malawi, Togo,
Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkampen op
de Griekse eilanden.

musical van Elly & Rikkert. De passende titel
daarvan is “Wie de schoen past …”. Daarna zijn er
voor alle kinderen schoenendozen op school
aanwezig om in de klas mooi te versieren. Dat
gebeurt in de eerste week van november. Daarna
mogen de dozen mee naar huis om te vullen. Een
folder over hoe dat precies gedaan kan worden,
gaat mee in de schoenendoos. Van u wordt een
financiële bijdrage van € 5,00 gevraagd om de
transportkosten af te dekken. Graag zien we de
dozen dan binnen twee weken weer op school
terug, uiterlijk in de derde week van november.
Wij zorgen dan weer voor transport naar Woerden, waar vandaan de organisatie Actie4Kids de
verspreiding van ons overneemt. Het is natuurlijk
geheel aan uzelf om te bepalen of u meedoet en
hoeveel dozen u wilt vullen wanneer er meerdere
kinderen bij ons op school zijn. Met elkaar hopen
we op een mooie geslaagde actie!

Kerstboeken
Net als vorig jaar krijgt u via het Ouderportaal een
intekenlijst voor het kerstboek. De Schoolcommissie heeft in overleg met boekenhandel Slingerland uit Bergambacht een top tien voor groep
3/4, groep 5/6 en groep 7/8 opgesteld. U zult begrijpen dat de Schoolcommissie niet elk boek
heeft gelezen. De school vertrouwt op de integriteit en professionaliteit van de medewerkers van
boekhandel Slingerland bij het samenstellen van
boekenlijsten.
Vandaag krijgt u via het Ouderportaal een uitnodiging om uw eerste en tweede keuze door te geven. Dit kunt u doen tot en met vrijdag 15 november.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 kiezen de
leerkrachten een boek uit.

Het blijft een prachtige manier om onze leerlingen, uw kind(eren) heel direct iets te laten
doen voor een ander.
Maandag 4 november introduceert groep 6 de
actie tijdens de maandopening met een mini-

mededelingen
Bezoek rijksmuseum
Dinsdag 19 november staat er voor groep 5 t/m 8
een bezoek aan het rijksmuseum gepland. Het thema van de excursie is “Proef de gouden eeuw”. Ter
voorbereiding zullen er een aantal lessen op school
hierover gegeven worden.
De excursie is geheel onder schooltijd.
Fotograaf
Maandag krijgen de leerlingen de foto’s van de
schoolfotograaf mee naar
huis. Wilt u de enveloppen uiterlijk vrijdag 15 november inleveren?

Kwink ouderbrief en koelkastposter
In de bijlage vindt u de ouderbrief en de koelkastposter van Kwink. Kwink is onze methode
voor sociaal emotioneel leren. Kwink is gericht op
preventie, van bijvoorbeeld pesten, en de kracht
van een veilige groep. De methode besteedt ook
aandacht aan burgerschap en media-wijsheid. In
de ouderbrief leest u waar wij de komende periode in de groepen aandacht aan besteden.

Schoolgids
De nieuwe schoolgids kunt u vinden op de website.
Dit jaar is de schoolgids inhoudelijk vormgegeven
met behulp van de website scholen op de kaart.
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/23849/CBSEben-Haezer
Staking
Waarschijnlijk is er woensdag 6 november een landelijke staking voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij een deel van de collega’s is de bereidheid om te staken groot. Omdat deze keer de staking op Dankdag valt, hebben de collega’s ervoor
gekozen niet te staken.

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen
Afgelopen weken is in groep 5 t/m 8 de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen. De uitslag zal
besproken worden in de eerstvolgende MR-vergadering. Vervolgens zal de uitslag op de website
geplaatst worden.
Aan het eind van de vragenlijst mochten de leerlingen de school een cijfer geven voor het welbevinden en de veiligheid, deze willen we vast met
u delen.
Ik voel me veilig op school; ik geef de school

Luizencontrole

voor veiligheid het cijfer 8,7.

Afgelopen woensdag zijn de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Er is geen hoofdluis geconstateerd.

Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de

Fijn dat er zo veel ouders geholpen hebben. Heel
erg bedankt.

MR
De MR heeft de ouders die niet aanwezig konden
zijn op de informatieavond door middel van een
uitgebreide informatiebrief geïnformeerd over de
stand van zaken betreft de schooltijden.
Het nieuwe jaarplan is verstuurd naar de ouders.

school het cijfer 8,4.
Als team zijn we erg dankbaar met de zeer positieve becijfering van deze onderdelen.
Zendingsgeld
Voor de herfstvakantie is er
ruim €180,- opgehaald.

Agenda
Maandag 4 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Maandag 11 en dinsdag 12 november
Dinsdag 19 november

Maandopening. Uitleg schoendoosactie, Kunst Centraal
groep 1 en 2 ‘Modder’
Dankdag
Kunst Centraal groep 5 en 6 ‘Vreemde vogels’
Open lessen / oudermorgens
Bezoek Rijksmuseum groep 5 t/m 8

Voor alle data geldt D.V.
Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

