
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr.10 

30 januari 2023 

 

Voorwoord Agenda 

Data 2022-2023  

1 februari Koffie-avond groep 5 

6 februari Studiemiddag –  
kinderen om 12.00 uur vrij 

7 februari Ouderavond over PR en 
Communicatie 

16 en 21 februari Contactavonden 

27 feb – 3 mrt Voorjaarsvakantie 

8 maart Biddag, leerlingen vrij 

22 maart Ouderochtend gr 1 en 2 

30 maart en 4 april Ouderochtend 

30 maart Schoonmaakavond 

Aanwezigheid  

Hans Roodbeen 
 

30 jan t/m 3 februari Ma/wo/do 

6 t/m 10 februari Ma/wo/vr 

Voor alle data geldt: bij leven en welzijn! 
 
Zoals u hebt kunnen zien, is ook de agenda in Parro 
verder gevuld tot het einde van het schooljaar. 
Mochten er wijzigingen zijn, dan laten wij dat weten via 
de nieuwsbrief of via Parro. 
 

“Vandaag komt er weer een nieuwsbrief, zorg jij voor het 

voorwoord?” Eén keer in de twee weken valt Gea mij met 

deze vraag lastig. Nou ja echt lastigvallen is het natuurlijk 

niet, maar het is soms wel even nadenken over het 

voorwoord.  Ik probeer iets te laten ‘zien’ wat er in de 

school gebeurt. 

 

De afgelopen periode hebben de leerlingen zich gebogen 

over de CITO-toetsen. Altijd weer een spannende periode 

voor zowel kinderen als leerkrachten. De één vraagt zich 

af: “Heb ik het goed gemaakt?” en de ander: “Heb ik het 

goed gedaan?” Voor beiden geldt: Heb je gedaan wat je 

kon, dan is het goed en mag je in vertrouwen het resultaat 

afwachten. 

 

Maandag 16 januari mocht ik de letterdiploma’s in groep 

3 uitreiken. Wat een feest nu ook in groep 3 de kinderen 

alle letters kennen en hun eigen boek kunnen lezen. Er 

gaat een hele (boeken)wereld voor ze open. Lezen is 

enorm belangrijk voor onze ontwikkeling. Wees hierin  

alstublieft uw kinderen tot een voorbeeld. In mijn 

ouderlijk  huis hing aan één van de vele boekenkasten een 

prachtige spreuk: Een kast vol boeken is als een huis vol 

vrienden. Ik wens u heel veel vrienden. 

 

            Meester Roodbeen 

 

Contactavonden 

De contactavonden komen er weer aan. D.V. 16 en 21 

februari. We hopen dan alle ouders te zien. A.s. 

donderdag zullen de data in Parro komen te staan en 

kunt u zich weer inschrijven voor een gesprek via de 

agenda in Parro. 

 

Voor op het kleuterplein zoeken wij vanaf 7 maart op 

dinsdagmorgen 1x per 2 weken een pleinwachtouder. 

Wie zou dit willen doen? 

Graag opgeven via administratie@ehbennekom.nl. 

Oproep pleinwacht 

mailto:administratie@ehbennekom.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

School niet bereikbaar?  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Welkom groep 1b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bericht van Pia (groep 8) en 

Olivia (groep 3) 
Wij, Pia en Olivia, hopen in maart 2023 naar Zuid-Afrika 

te reizen en deze school te bezoeken. Wij willen dat deze 

kinderen net zo fijn naar school kunnen als wij met goed 

onderwijs, voldoende materiaal en in een veilig gebouw. 

 

Het schoolgebouw, dat men huurt, heeft allerlei 

gebreken: het dak lekt, verschillende ramen zijn kapot. 

De verhuurder doet er niets aan. Bij de school is er 

nauwelijks geld om dit te repareren. En áls ze het zelf 

zouden repareren, lopen ze het risico dat óf de huur 

verhoogd wordt, óf dat ze eruit worden gezet, omdat de 

verhuurder het voor een hoger tarief aan een ander wil 

verhuren. Het beste zou dus zijn als de school het 

gebouw kan kopen. 

Via deze website is het mogelijk om mee te helpen deze 

school overeind te houden en zodoende deze kinderen 

hoop voor de toekomst te geven. 

 

 
 

https://steunactie.nl/actie/help-zuid-afrikaanse-

kinderen-te-geloven-in-een-toekomst/-15976  

Vanuit het bestuur 

Ouderavond 7 februari 

Wat maakt de Eben-Haëzerschool uniek? Hoe kunnen 

we meer verbondenheid onderling creëren met de 

school en haar identiteit? Hoe kunnen we een 

toestroom van nieuwe ouders realiseren? 

In juni 2022 is op basis van interviews met leerlingen, 

ouders, collega’s, directie en bestuur van de EH 

Bennekom een Communicatie Quick Scan opgesteld. 

Over de aanbevelingen en doelstellingen die zijn 

genoemd, willen we graag met u in gesprek. Ook hebben 

heel veel ouders in de afgelopen weken gereageerd op 

de ouderenquête rond identiteit; de toezichthouders 

zullen u kort meenemen in de uitkomsten en het 

verdere proces. We willen deze avond graag gebruiken 

om met elkaar na te denken over het unieke van onze 

school en de wervingskracht voor de toekomst! Uw 

ideeën en visie horen we graag van u op 7 februari             

‘s avonds. De inloop van deze avond is om 19:30 uur en 

start 19:45 uur. Samen maken we het verschil voor onze 

school! 

 

 

Als toezichthoudend bestuur zijn we opzoek naar 

uitbreiding! Afgelopen najaar zijn Elbert Preuter en Ieke 

van Driel vertrokken omdat hun termijn afliep. 

Wij zijn opzoek naar nieuwe toezichthouders met een 

kerkelijke achtergrond in de CGK, HHK of PKN. U kunt het 

verschil maken als ouder in deze rol, die ongeveer 6 

avonden per jaar in beslag zal nemen. Zou u deze oproep 

niet te snel naast u neer willen leggen? Met elkaar zijn 

we een unieke school, waar we ouders nodig hebben om 

een school goed te laten functioneren. Heeft u interesse 

of behoefte aan een oriënterend gesprek, dan kunt u 

zich melden bij de secretaris Jan Bosch 

(secretaris@ehbennekom.nl). 

 

Toezichthouders gezocht 

https://steunactie.nl/actie/help-zuid-afrikaanse-kinderen-te-geloven-in-een-toekomst/-15976
https://steunactie.nl/actie/help-zuid-afrikaanse-kinderen-te-geloven-in-een-toekomst/-15976
mailto:secretaris@ehbennekom.nl


                                      

  Bijbel/psalmrooster 

Hieronder het rooster met daarin de onderwerpen voor 

de Bijbellessen en de te leren psalmen/catechismus. 

 

30 jan -10 feb 

Groep 1  

Ps 121:1 

30 jan -10 feb 

Groep 2 

Ps 121:4 

30 jan-3 feb 

Groep 3-5 

Ps 103:1 

De maanzieke jongen 

Het levende water 

De overspelige vrouw 

30 jan-3 feb 

Groep 6-8 

Gr 6: Ps 44:1  

Gr 7/8: HC vr 99 (tot d) 

Op Cyprus 

In Antiochië 

Naar Ikonium 

6-10 feb 

Groep 3-5 

Ps 114:1 

De blindgeborene 

Slechte herders en goede herders 

Jezus betaalt de tempelbelasting 

6-10 feb 

Groep 6-8 

Gr 6: Ps 45: 1 

Gr 7/8: HC vr 99 (vanaf d) 

Sta recht op uw voeten 

Terug naar huis 

De vergadering 

 



                                                         

         


