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Voorwoord: Weet u wat een van de mooiste
momenten is om door de school te lopen? Wanneer
de collega’s aan het begin van de dag bezig zijn met
hun Bijbelverhaal. U zou het eens moeten zien hoe
kinderen soms zeer geboeid zitten te luisteren.
Vooral de allerjongste van de school. Prachtig om te
zien hoe juf Blankestijn en de nieuwe kinderen
samen meer en meer een groep vormen. En
trouwens: wist u dat we de veiligste school van
Nederland zijn met zoveel politiemannen en –
vrouwen in groep 1a. Ze hebben de boeven veilig
achter slot en grendel gevangen. Zo de school
doorwandelend kom ik bij groep 8 uit. Vandaag is
daar juf Van der Meent officieel begonnen aan haar
LIO-periode. Een juf die laat zien dat het waar is: Je
wordt geen leerkracht, maar je bent een leerkracht.
We zitten in de periode van de toetsen, vorige week
en deze week is het zweten geblazen. Sommigen
maken zich wat zenuwachtig, maar dat is niet nodig.
Zorg dat je goed uitgeslapen bent. Mocht je ziek zijn
tijdens de toetsen dan is dat natuurlijk erg
vervelend, maar je mag de toets inhalen. Het is nog
een paar weken, maar toch nu alvast uw aandacht
voor de contactavond. U heeft deze avonden ook de
mogelijkheid bij mij aan te schuiven. Waarover gaat
het gesprek dan, denkt u misschien? Uit de
antwoorden van ouderenquête van afgelopen
zomer bleek dat er voldoende onderwerpen zijn die
u bezig houden. Misschien wilt daar nog eens over
doorpraten. Van harte welkom in ieder geval. We
stellen uw vragen of opmerkingen erg op prijs en u
heeft nog een aantal weken om hier over na te
denken.
Hans Roodbeen
Afscheid: Na een periode van ongeveer 14 jaar
bestuurslidmaatschap neem ik per 1 februari a.s.
afscheid van het bestuur van onze school. Ik kijk
terug op een periode waarin ik met veel andere
bestuurders, directie en teamleden goed heb mogen
samenwerken. Samen hebben wij geprobeerd om
de school te besturen in de weg achter de Heere
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Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.
Houdt voor actuele data en nieuwe foto’s ook regelmatig op
onze website www.ehbennekom.nl in de gaten!

9 februari

Data 2018
Eerste rapport

12 en 13 februari

Contactmiddagen
avonden

5 februari

Studiedag personeel
Leerlingen vrij

22 en 27 maart
oudermorgens
(28 maart
oudermorgen, extra
morgen voor groep 1
en 2)
28 maart 2018

in de groepen 1 - 8

29 maart

4 april en 11 juli

en

-

Paasviering ‘Ichthuskerk’,
19.00 uur
Studiemiddag
personeel
(Continurooster,
zie
schoolgids)
Schoonmaakavonden

aan. Ook de contacten met u als ouders heb ik altijd
zeer op prijs gesteld. Zo mag je samen
verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de
kinderen. Wat mij in het bijzonder is bijgebleven zijn
de klassenbezoeken en de weekopening. Als
bestuurslid verzorgen wij wisselend op de eerste
maandag van de maand de weekopening binnen het
team. Ik heb deze momenten altijd als zeer
waardevol ervaren. Bijzonder en rijk als je samen als
team rond Gods Woord en in gebed de week mag
beginnen om Zijn zegen te vragen. Ik heb veel
waardering gekregen voor het werk wat de
leerkrachten elke dag weer mogen doen. Ook

waardering voor het werk van de directie binnen
onze school. In een periode van veel veranderingen
uit Den Haag, krimp in het leerlingaantal,
veranderingen in de bekostiging van het
schoolgebouw en passend onderwijs vraagt het van
de directie veel passie, inzicht en wijsheid om de
goede route hierin uit te stippelen. Maar daarbij
mogen wij altijd weer letten op de naam van onze
school ‘Eben-Haëzer’, tot hiertoe heeft de Heere ons
geholpen. Ik heb in de afgelopen jaren mogen
ervaren dat Hij het is die onze school draagt. Vanaf
deze plaats wens ik het bestuur, de directie en het
team Gods onmisbare zegen en nabijheid toe in hun
werk.

niets van eerste hulp afweten. We hopen zo de basis
te leggen voor hulpverlening in het algemeen en
later kunnen de leerlingen altijd nog een
vervolgcursus EHBO voor volwassen volgen bij het
Rode Kruis.
De EHBO coördinator: Charlotte Poppeliers

Jan Dijkstra
Als bestuur willen we Jan van harte bedanken voor
zijn enorme inzet voor onze school en het
enthousiasme waarmee hij zijn rol als bestuurder in
de afgelopen 14 jaar heeft ingevuld. Binnen het
bestuur heeft al overleg plaatsgevonden over de
overdracht van de taken van Jan. In de komende tijd
zal Elbert Preuter de rol van interim-voorzitter
vervullen. Wij wensen Jan en zijn gezin Gods zegen
toe.
Het Collectief Bestuur
Oudermorgens: In een van de bijlagen vind u een
brief met uitleg over de oudermorgens en een
opgave-strook.
Open Morgen: Op woensdagmorgen 7 februari
willen we een Open Morgen organiseren, waarbij
nieuwe ouders, met hun kind(eren) vrijblijvend een
kijkje kunnen nemen op onze school. Ook de
Peuterspeelzaal heeft deze morgen ‘de deur open
staan’. In de bijlage zit een flyer voor deze Open
Morgen. Heeft u kennissen/ familie, met kinderen
die bijna de basisschoolleeftijd bereiken, kunt u
deze flyer doorsturen en ze op deze Open Morgen
attenderen. Binnen, bij de hoofdingang, in het
postvakje, zitten ook een aantal flyers. Neem er
gerust een of meer mee om uit te delen!
Lessen EHBO groep 8: Op 16 januari zijn wij gestart
met het geven van EHBO lessen aan groep 8. We
zijn blij dat de school hier (al jarenlang) aan
meewerkt en dat er ook moeders zijn, die de
praktijklessen voor hun rekening willen nemen.
Zoals u kunt lezen in het artikel uit het RD van
afgelopen zomer, zijn er helaas veel jongeren die

Gastouder gezocht: Wij, Hilbert en Evelien de Vries,
zijn op zoek naar een gastouder voor onze kinderen
vanaf het begin van het nieuwe schooljaar in
augustus 2018. Het gaat om buitenschoolse opvang
voor onze oudste dochter Sara. Zij hoopt na de
zomervakantie naar groep 1 te gaan. Daarnaast gaat
het om opvang voor onze jongste dochter, die dan
9 maanden is. We zoeken naar opvang voor twee
dagen per week, namelijk op de maandag en op de
dinsdag of de donderdag, van ongeveer 08:00 uur
tot en met 18:00 uur. We hopen dat er iemand is die
allebei onze dochters kan opvangen, zodat ze zoveel
mogelijk bij elkaar zijn. We wonen in Ede-Zuid, dus
een locatie in die omgeving heeft de voorkeur. Wilt
u ons hierin willen helpen, dan maken we graag
kennis met u en kunnen we de mogelijkheden
bespreken.
Met vriendelijke groet,
Hilbert en Evelien de Vries
eveliendevries87@gmail.com
T:0613762524

Bijbelrooster:
Week 4
Groep 3 t/m 8
Week 5
Groep 3 t/m 8

Het eerste optreden van de
Heiland Joh. 2: 1-12/ Joh. 2; 13-21
Joh. 3: 1- 21
Op doorreis Joh. 3: 22- 4:3/ Joh. 4:
1- 42/ Joh. 4: 43- 45 en Matth. 4:
12 - 17

Bij telefonische onbereikbaarheid van school kunt
u het volgende nummer bellen:
Meester Roodbeen: 06-29556198

Prikbord
Berséba

Ons
samenwerkingsverband
presenteert zich. Klik hier.

