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Voorwoord
Nog even en het aantal schooldagen is op twee handen te
tellen. Aan de temperaturen is het goed te merken dat we
richting de zomervakantie gaan. Toch ligt er best nog wat
werk op school. Trouwens, wat mooi om te merken dat
de leerlingen weer snel in het gewone ritme zitten. De
eerste paar dagen kostte dat best wat moeite, zoals ik
eerder schreef, maar inmiddels kunnen we rustig stellen
dat het goed gaat. Dat niet alleen kinderen leren, hebben
we als collega’s de afgelopen periode ondervonden.
Zaken waarvan we dachten, dat het niet kon, zijn gewoon
geworden, zaken die we altijd deden en nu niet meer
leveren een hoop inzicht op. Als team hebben we met
elkaar daar ook over nagedacht. Een aantal van deze
leerpunten gaat u in het nieuwe schooljaar terug zien. Dat
klinkt misschien nog wat cryptisch maar de opgedane
inzichten moeten we als collega’s nog omzetten in
afspraken, daarna zullen we u daarover informeren.
Het gewone schoolleven gaat gelukkig ook zo zijn gang,
leerlingen die ’s morgens binnenkomen, hun plek
innemen in het lokaal, het beginnen van de dag, met
elkaar de belevenissen van de vorige dag delen, samen
bidden en samen zingen. Dat laatste is trouwens een
genot, zeker met het warme weer. Veel ramen en deuren
staan open. Ik zit dan op mijn kamer en hoor zo het
gezang dat door de school klinkt: De Heer is mijn herder,
‘k heb al wat mij lust…… een moment om even stil te zijn
en het toetsenbord het toetsenbord te laten.
Meester Roodbeen

v

Data 2019-2020
17 juli
augustus

t/m

28 Zomervakantie

Zie voor meer data de online agenda op het afgeschermde
gedeelte van onze website.

Schoonmaakavond
Volgens protocol mogen er geen ouders in de school, dat
betekent dat we de schoonmaak dit schooljaar zelf doen,
samen met de kinderen. De schoonmaakavond van
woensdag 15 juli is hiermee komen te vervallen.

Lief en leed
Bij de familie Baaijens is een dochter geboren. Saar is het
zusje van Pia (gr. 5) en Olivia (gr. 1b). Ook in het gezin den
Hertog is een dochter geboren, Tabitha. Een zusje voor
Gideon (gr. 8), Rebecca (gr. 6), Raphaël (gr. 5) en
Maninne (gr. 3). Beide gezinnen willen we vanaf deze
plaats van harte feliciteren en we wensen hen toe dat
ook deze kinderen mogen opgroeien tot eer van hun
Schepper: “U alleen, u loven wij, ja wij loven U O, Heer’!
Op 21 juni is onze oud-collega meester Piet den Boer
overleden. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen
Gods nabijheid en heel veel sterkte toe in deze weg.

Formatie
U heeft er wat langer dan anders op moeten wachten, maar
ik ben dankbaar dat we u kunnen informeren over de
groepsverdeling voor het volgende schooljaar. Veelal oude
vertrouwde gezichten, maar naast een ‘oude’ bekende ook
een nieuw gezicht. Hieronder de verdeling:
Groep 1a/2a Juf Van Wendel de Juf MolJoode op maandag Bezemer op
t/m woensdag
donderdag en
vrijdag
Groep 1b/2b Juf Ebbers-Dijkman Juf Wassink op
op maandag en
woensdag t/m
dinsdag
vrijdag
Groep 1c
Juf Van der Graaf
Juf Pul op
op maandag t/m
vrijdag
donderdag
Groep 3
Juf Den Heijer op
Juf Dorst op
maandag t/m
woensdag t/m
woensdag(om de
vrijdag
week)
Groep 4
Juf Schouten op
Meester
maandag t/m
Slootweg op
woensdag en
donderdag
vrijdag
Groep 5
Juf Stolk op
Juf Van Kan op
maandag
dinsdag t/m
vrijdag
Groep 6
Juf Driessen op
Meester
maandag en
Hakker op
dinsdag
woensdag t/m
vrijdag
Groep 7
Juf Verheij op
Juf Visser op
maandag t/m
donderdag en
woensdag
vrijdag
Groep 8
Meester Driessen
Juf Van der
op maandag t/m
Vegt op
woensdag(om de
woensdag t/m
week)
vrijdag
MICADO
Juf Hazeleger op
donderdag en
vrijdag
RT
Juf Scheurwater
maandag en
woensdag
Onderw.ass. Juf Teeuw op
Juf Hazelegermaandag, dinsdag
Balijon op
en donderdag
dinsdag en
donderdag
Door het vertrek van juf Ebbers hebben we wat geschoven
met de leerkrachten in de middenbouw. Juf Van Kan gaat
met haar groep mee. Groep 4 krijgt dus een nieuwe juf die
zichzelf verderop in de nieuwsbrief voorstelt. De andere
nieuwe juf komt deels in de plaats van juf Valk-van der Kolk
en deels door het vormen van een derde kleutergroep.

School niet bereikbaar?

Deze groep hebben we gemeend te moeten vormen
vanwege de aanwas van leerlingen en vanwege het
spreiden van extra ondersteuning die voor sommige
leerlingen nodig is. De overige collega’s zijn op hun ‘plek’
gebleven. We hebben zo weer een mooi team en zien met
Gods hulp de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie midden
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Koningsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie midden

ma 19-10 t/m vr 23-10
ma 21-12 t/m vr 01-01
ma 22-02 t/m vr 26-02
vr 02-04 t/m ma 05-04
ma 03-05 t/m vr 14-05
di 27-04
Valt in de meivakantie
ma 24-05
ma 19-07 t/m vr 27-08

Overige vrije dagen
Dankdag
4 nov 2020
Biddag
10 mrt 2020
Laatste vrijdag voor de
zomervakantie
16 juli
studiedag1
26 november
Studiedag2
4 januari
Studiedag3
26 april
werkmiddag rapporten
26 januari
Studiemiddag1
9 maart
Studiemiddag2
3 juni
De studiemiddagen zijn de leerlingen om 14.00 uur vrij.

Terugblik kamp
In de volgende nieuwsbrief hopen we een terugblik te
geven op het fijne kamp van groep 8!

Ervaringen met thuisonderwijs

Aanpassing overblijven

Zoals ik in mijn voorwoord al schreef, hebben we als team
teruggekeken naar de afgelopen periode van
thuisonderwijs en gedeeltelijk school/thuisonderwijs. We
hebben met elkaar gedeeld wat ons is opgevallen, wat we
lastig vonden en wat we juist heel mooi vonden. Ik ben er
van overtuigd dat ook u als ouder inzichten hebt
opgedaan. Mooie dingen maar ook moeilijke dingen,
dingen waar u van geleerd hebt, maar misschien ook
zaken waar we als school van kunnen leren. Dat laatste
willen we graag. Daarom aan u, geheel vrijblijvend, de
vraag: Reageert u eens naar ons en deelt u eens uw
ervaringen. Uiteraard alleen die dingen die u wilt delen.
Ik ben benieuwd.

Omdat de schooltijden volgend jaar aangepast zijn, zullen
waarschijnlijk meer kinderen gaan overblijven. Let wel:
het is géén continurooster, dus de kinderen mogen wel
thuis eten! We hebben er voor gekozen het overblijven
wat aan te passen. Vanaf volgend schooljaar zullen de
leerkrachten in de groepen eten van 12.00 -12.15 uur. De
overblijfmoeders lopen alleen pleinwacht van 12.1513.00 uur. Op het kleuterplein zullen 2 moeders
pleinwacht lopen en op de andere 3 pleinen elk 1 moeder.
Hierdoor zal er meer rust zijn tijdens het eten, maar ook
hebben alle leerkrachten nu pauze van 12.15-13.00 uur.
De vergoeding voor het overblijven wordt aangepast naar
€ 4,00 per keer.
Als u ingedeeld staat op het overblijfrooster, krijgt u
binnenkort, met wat meer informatie, deze toegestuurd
per mail.
.

Wen- moment

Even voorstellen

Nog even en dan is het vakantie. Voor de meeste
kinderen is het best weer spannend om volgend jaar
weer een andere juf en/ of meester te krijgen. Om de
kinderen alvast een klein beetje te laten wennen, mogen
ze op woensdag 15 juli van 12.00 uur tot 12.30 uur even
een kijkje nemen in hun nieuwe klas en kennismaken
met hun juf en/ of meester die ze volgend schooljaar
hopen te krijgen.

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Rachel Schouten, 22 jaren jong en
woonachtig in het sprankelende Rhenen. Naast mijn
passie voor onderwijs en kinderen houd ik enorm van
koken, sportief bezig zijn, koffie drinken en samen zijn
met vrienden en familie.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om
op de Eben-Haëzerschool te mogen werken. Hebben
jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag
zeggen? In het nieuwe schooljaar ben ik op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag te vinden in groep 4. Voor
nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het
nieuwe schooljaar.
Groetjes!
Juf Rachel Schouten

