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Voorwoord
Zo zachtjes aan gaan we weer wennen aan het dagelijkse
patroon van ‘schoolgaan’. We zijn dankbaar dat we met
zo goed als alle leerlingen en collega’s weer van start
mochten gaan. Mooi dat de allerjongsten nog even met
papa of mama de school in mochten komen. Het blijft
ongemakkelijk voelen, de anderhalve meter afstand
tussen volwassenen, maar voorlopig zullen we ons er aan
moeten houden. Een rondje door de school levert ook al
weer een herkenbaar beeld op. Hier en daar een nieuw
gezicht, maar de geluiden zijn weer vertrouwd.
Velen van u zijn met vakantie geweest, even weg uit de
dagelijkse hectiek. Ook wanneer u niet (ver) hebt gereisd,
de vakantietijd is vaak een periode waarin we een wat
ander ritme volgen dan doorgaans. Ik hoop dat u nieuwe
energie hebt opgedaan voor de komende periode. Wat
voor ons ligt weten we niet. Uiteraard maken we wel
plannen en planningen en beseffen we dat werk hebben
een zegen is, maar laten we niet vergeten dat ook ons
werken moet vallen onder de zegen van De Heere. We
bidden daarom aan het begin van dit nieuwe schooljaar
mee met de woorden van Mozes:
En de lieflijkheid des HEEREN, onzes Gods zij over ons;
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
(Psalm 90:17)

Meester Roodbeen

Data 2020-2021
19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

Zie voor meer data de online agenda op het afgeschermde
gedeelte van onze website.
Voor veel activiteiten is het nog onzeker of deze doorgaan
i.v.m. de Corona-maatregelen. We houden u op de hoogte.
Het Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5-8, dat
gepland stond voor 30 september gaat niet door.

Luistergesprekken
In de bijlage vindt u een brief over de luistergesprekken.

Aanvang school
Begrijpelijk dat het ritme er nog niet inzit, maar we zijn
inmiddels weer een week onderweg. Graag wijs ik u er op
dat de school om 10 voor half negen open is en de
leerlingen naar binnen kunnen. Om half negen start de les.
Zorgt u dat u zoon/dochter op tijd op school is?
En als uw kind tussen de middag thuis eet, is het de
bedoeling dat hij/zij niet voor 12.55 weer op school is.

v

Meekijksoftware
We starten deze eerste twee weken met een trial, waarbij
de leerkrachten op hun eigen scherm mee kunnen kijken
met wat de leerlingen op de tablet aan het doen zijn. Deze
trial van ‘meekijksoftware’ is geïnstalleerd in de groepen
7 en 8 en als dit goed loopt, wordt het over enkele weken
uitgebreid naar de andere groepen. De laatste jaren
werken de leerlingen van groep 4 tot 8 tijdens de rekenles
op de tablet en ook voor andere vakken wordt er met
name in de bovenbouw gebruik van gemaakt. Helaas
hebben we ook geconstateerd dat een aantal leerlingen
tijdens de les de tablets voor allerlei andere dingen
gebruikt, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Ook van
verschillende ouders hebben we berichten ontvangen,
dat er niet altijd op de juiste manier met de tablets
omgegaan wordt en het leek ons dus goed om met deze
software de leerlingen in de gaten te kunnen houden. Ook
voor andere zaken kan de software goed ingezet worden.
Zo kan de leerkracht vanaf zijn eigen computer alle tablets
even blokkeren als hij/ zij de aandacht van de leerlingen
wil hebben om bijvoorbeeld even klassikaal instructie te
geven. Het heeft dus niet alleen een controle functie,
maar kan ook helpen om de leerlingen bij de les te
houden!

School niet bereikbaar?

Luizencontrole
In de brief die u vrijdag 24 augustus j.l. heeft gekregen
vanuit school stond ook de oproep om de luizencontrole
(die nu niet op school gedaan wordt), thuis te doen. Graag
doen we bij deze een extra oproep om dit ook echt te
doen! Mocht u luizen en/ of neten aantreffen, graag even
een berichtje naar de groepsleerkracht.

Klussen voor school
Henk Nijveld heeft een aantal jaren voor ons het nodige
kluswerk verricht. Hij heeft te kennen gegeven, dat hij
daar mee wil stoppen. Hier een plankje, daar een bord,
dan weer een lekkende gootsteen, een kapotte kapstok,
een verlengsnoer repareren, etc. Hij was van alle markten
thuis. Henk, we willen je namens alle collega’s bedanken
voor het nodige werk dat je hebt verricht.
……Help!! Nu zitten we zonder klusjesman. Welke handige
vader of misschien ook wel moeder of opa wil ons helpen
met de klusjes die nu blijven liggen? Zou je ons hier graag
in willen helpen, neem dan even contact met meester
Driessen op.

Pleinwacht lopen als het
Afgelopen week was er
onduidelijkheid met betrekking tot
regent…
het pleinwacht lopen door ouders in het geval van regen.
Vanaf heden maken we de afspraak dat, wanneer u bent
ingeroosterd voor de pleinwacht, u gewoon naar school
komt, ook wanneer het regent. Mochten we besluiten de
regenbel te laten gaan, dan vragen we u naar binnen te
komen en naar het lokaal van uw zoon/dochter te gaan.
Zolang we te maken hebben met Covid-19, schrijft u uw
naam op de lijst die bij de hoofdingang en de
kleuteringang van de school hangt. U vermeldt daarbij ook
de naam van uw kind en in welke groep zij/hij zit.

Zendingsgeld
Een groot deel van de kinderen neemt het zendingsgeld
alweer mee naar school. We willen dit ook weer gewoon
voortzetten zoals voor de Corona-periode.

De Kunstfactorij
Zoals u vast nog weet, hebben de kinderen vlak voor de
zomervakantie een Kunstfestival voor Kinderen ThuisEditie Cadeau-Pakket gekregen. Dit cadeau-pakket was
het resultaat van omdenken, als jij niet naar het
Kunstfestival voor Kinderen kan, dan komt het
Kunstfestival voor Kinderen naar jou!
Het cadeau-pakket is gefinancierd door lokale
ondernemers maar een belangrijk deel was afkomstig van
de waardecheques van Ede Doet. Volgend jaar wil de
Kunstfactorij heel graag weer een regulier kunstfestival
organiseren in de het centrum van Bennekom en ook dan
zijn deze waardecheques heel belangrijk voor de
financiering. Binnenkort worden deze waardecheques
opnieuw aan alle huishoudens in de gemeente Ede
gestuurd. Mocht u deze cheque willen doneren aan de
Kunstfactorij, dan kan dat rechtstreeks via Ededoet, maar
u kunt ook de activatiecode sturen naar
dekunstfactorij@gmail.com, dan wordt er gezorgd dat de
7,50 van de cheque naar het Kunstfestival voor Kinderen
gaat.

Vanuit de CJG
Bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van het Centrum
voor Jeugd en Gezin over opvoeden.

Pilot samenwerking jeugdhulp
In januari 2019 is de pilot samenwerking jeugdhulp van
start gegaan. Orthopedagoog Marieke Bremmer was
vanuit de jeugdhulp bij onze school betrokken. Door
omstandigheden heeft Marieke zich terug moeten
trekken. Hierdoor en tevens vanwege de schoolsluiting
tijdens de coronacrisis is de pilot stil komen te liggen.
We kunnen u melden dat we vanaf september 2020
weer een doorstart kunnen maken en willen u hieronder
een toelichting op geven.
Regelmatig wordt er op school overleg gevoerd over de
ontwikkeling van de kinderen. Vaak stellen we met
dankbaarheid vast dat de ontwikkeling redelijk tot goed
gaat. Soms zijn er kleine of zelfs grotere zorgen over
onze leerlingen. Wanneer de leerkracht zich zorgen
maakt, zal deze dit met u bespreken. Andersom gebeurt
dat ook. Ouders uiten dan hun zorgen bij de leerkracht.
Gelukkig zien we dat met de nodige ondersteuning de
leerling weer een stapje in zijn of haar ontwikkeling kan
maken. Fijn! Soms is er meer nodig. De Intern
Begeleider denkt hierin mee en in enkele gevallen
wordt Jeugdhulp of Maatschappelijk werk betrokken.
Als school willen we graag, samen met de ouders,
mogelijke vragen of problemen zo vroeg mogelijk
signaleren. Zo kunnen we al in een vroeg stadium samen
het beste voor uw kind en onze leerling zoeken. Zo
voorkomen we een langdurige zorgtraject!
Om zo vroeg en zo dichtbij mogelijk de ontwikkeling van
de kinderen te volgen, heeft de Eben-Haëzerschool
nagedacht over een werkwijze om tot een intensievere
samenwerking tussen de school en jeugdhulp te komen.
De afgelopen maanden hebben we met diverse
betrokkenen gesprekken gevoerd. Een belangrijke
partner in de jeugdzorg is de gemeente Ede. Zij zijn
namelijk in belangrijke mate betrokken bij de
vergoeding van de jeugdzorg. Ook het reformatorisch
samenwerkingsverband Berséba is hierbij betrokken.
Voor de uitvoering van deze pilot is iedere week een
aantal uur een jeugdzorgmedewerker in de school
beschikbaar, die meedenkt in het signaleren en inzetten
van hulp binnen de school.
De jeugdzorgmedewerker die in deze pilot is gevraagd,
is Aline de Kruif. Zij is ambulant hulpverlener bij Agathos.
Verderop stelt Aline zichzelf voor. Daarnaast krijgt onze
schoolmaatschappelijk werker, Willeke van Laar, binnen
deze pilot extra tijd om bij de begeleiding van leerlingen
of ouders betrokken te zijn.

Aline zal samen met meester Slootweg als Intern
Begeleider en de leerkrachten in de groepen observeren
en signaleren en indien nodig adviseren over de aanpak
van de groep. In de pilot richten we ons op leerlingen uit
groep 1 tot en met 4. Wanneer we over uw kind spreken,
wordt u daar altijd van op de hoogte gebracht en om een
officiële toestemming gevraagd.
Gedurende het traject/pilot wordt u gevraagd een
evaluatie in te vullen.
Schroom niet om zelf uw (kleine en grote) vragen met
betrekking tot de ontwikkeling van uw kind bij de Intern
Begeleider of orthopedagoog neer te leggen zodat we er
samen verder over kunnen nadenken. U kunt hiervoor
contact opnemen met meester Slootweg.
Hieronder stelt Aline zich voor:
Er is mij gevraagd of ik mij wil voorstellen in deze
nieuwsbrief en dat wil ik natuurlijk graag doen! Ik ben
Aline de Kruif, 27 jaar oud en ik woon samen met mijn
man in Elst (Ut).
Ik ben in dienst als Ambulant Hulpverlener bij Agathos
Hulpverlening en werk op dit moment vooral op de
Rehobothschool in Barneveld, Cluster 4. Samen met het
kind, ouders en de leerkracht werk ik aan doelen op
sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast ga ik elke vrijdag
naar de Driestar in Gouda, ik zit in het laatste half jaar
van de opleiding AD-PEP. Vanaf september mag ik
meewerken aan de nieuwe pilot op deze school. Ik ben
erg enthousiast over de combinatie jeugdhulp en
onderwijs en heb hier de afgelopen jaren ook de nodige
ervaring in opgedaan, dus ik zie er dan ook naar uit om
mijn steentje bij te dragen aan de uitvoering van deze
pilot.

Bijbelrooster
Week 37
Groep 3 t/m 6
Week 38
Groep 3 t/m 6

Het einde van Elia en Achab; 1 Kon
22:1-40/ 1 Kon 22:52-54, 2 Kon 1/
2 Kon 2:1-14
De God van Elia leeft; 2 kon 2:1925/ 2 Kon 3/ 2 Kon 4:1-7

Week 37
Groep 7 & 8
Week 38
Groep 7 & 8

De tabernakel; Ex 25-27/ Ex 35:3040:38/ Ex 28,29,39 en Num 6:22-27
Feesten; Lev 16:1-17 en 30-31/ Lev
23:33-44/ Joh 10:22

