
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 18 

17 juni 2019 

 

Formatie 

Na veel gepuzzel en (sollicitatie)gesprekken zijn we dankbaar 

dat we de groepsverdeling rond hebben. Het plaatje voor 

volgend schooljaar ziet er als volgt uit:  

 

Groep 1a 

Juf Van der Graaf staat van maandag t/m donderdag voor de 

groep. Op vrijdagmorgen staat juf Valk-van der Kolk(doet 

huidige groep 2) voor de klas 

Groep 1b 

We starten dit schooljaar met een dubbele groep 1. Op 

maandag en dinsdag doet juf Pul deze groep. 

Woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen hebben de 

kinderen juf Van Wendel de Joode. In één van de volgende 

nieuwsbrieven zal zij zich voorstellen. 

De leerlingen uit de huidige groep 1b zullen verdeeld worden 

over de beide groepen 1. De jufs zullen deze verdeling zo  

 

Agenda 

Data 2019  

18 juni Inspectiebezoek 

21 juni Spelletjesmorgen groep 1 -4 
Spelletjesmiddag groep 5 -8 

27 juni Plantjes inleveren in 
speelzaal, voorzien van 
naam en groep 

 

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data 

en nieuwe foto’s ook onze website 

(www.ehbennekom.nl) in de gaten!  

Voorwoord 

 Afgelopen dinsdag hadden we als team een studiedag. Deze 

dag hebben we onder andere gebruikt om met elkaar na te 

denken wat we de komende vier jaar aandacht willen geven. 

Dat hebben we al een aantal keren gedaan, maar nu hebben 

we al deze informatie gebundeld en er een samenhangend 

geheel van gemaakt. Woorden die terug komen, zijn Samen 

zorgen en Eigenaarschap en Verantwoordelijkheid. Mooi om 

zo als team bezig te zijn. Voordat we daar over nadachten 

hebben we met elkaar nagedacht over het werk van de 

Heilige Geest en wat dat voor ons als leerkrachten betekent 

in onze vertellingen. Hoe brengen we soms ingewikkelde 

woorden en begrippen die voor ons als volwassen bekend 

klinken over naar onze kinderen? Spreken met eerbied, de 

verantwoordelijkheid voelen om Het Woord aan het 

kinderhart te brengen in het besef dat God ondanks ons 

gebrekkig spreken Zijn Woorden zegent in het leven van 

kinderen. Kijken ook wij zo naar onze kinderen? In zonde 

ontvangen, maar door het werk van Gods Geest datgene wat 

wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze 

zonden, mogen toe-eigenen.  

      Meester Roodbeen 

spoedig mogelijk aan u bekend maken. In de beide groepen   

zal ook de instroom plaatsvinden.  

Groep 2 

De kinderen van groep 2 krijgen op maandag en dinsdag 

juf Ebbers-Dijkman.  Woensdagmorgen, donderdag en 

vrijdagmorgen  staat  Juf Wassink voor de groep. 

Groep 3 

Maandag, dinsdag en om de week de woensdag staat juf 

Den Heijer voor de groep, de andere dagen doet juf Dorst. 

Groep 4 

Op maandag staat juf Stolk voor deze groep en de andere 

dagen doet juf Valk. 

Groep 5 

Voor deze groep hebben we een nieuwe juf aangenomen, 

juf Ebbers. Ook zij zal zich in één van de volgende 

nieuwsbrieven voorstellen. 

Groep 6 

Juf Driessen gaat met de kinderen mee. Zij gaat op 

maandag en dinsdag en om de week op woensdag werken. 

Als duo-collega hebben we een meester benoemt, 

meester Hakkert. Hij zal op donderdag en vrijdag en om de 

week op woensdag voor de klas staan. Wie deze meester 

is, zal hij zelf vertellen in één van de volgende 

nieuwsbrieven. 

Groep 7 

Juf van der Meent zal deze groep voor haar rekening 

nemen. Dat doet ze op maandag tot en met woensdag. Op 

donderdag is zij vrij en vrijdag volgt ze een studie. Op die 

dagen staat juf Visser voor de groep. 

http://www.ehbennekom.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Welkom 

Vandaag is de eerste schooldag van Seppe van der Maas, 

Juliët van der Maas en Julian Paanstra. Van harte welkom 

in groep 1b en we hopen dat jullie een fijne en goede tijd 

hebben bij ons op school! 

Bij de familie Maljaars is woensdag 12 juni een zoon 

geboren, Hugo. Hugo is het broertje van Jouke (groep 2), 

Nienke (groep 4) en Marit (groep 6). Van harte 

gefeliciteerd! We wensen jullie toe dat Hugo mag 

opgroeien tot eer van zijn Schepper: “Looft den Heer’, 

want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed”. 

 

Op donderdag 11 juli hoopt juf Valk te gaan trouwen met 

Jan Willem van Kan. We wensen hen een hele fijne dag 

toe! 

Lief en leed 

Groep 8 

Onder de bezielende leiding van juf Van der Vegt en 

meester Driessen gaat deze groep het laatste jaar op de 

Eben-Haëzerschool doen. Maandag, dinsdag en de 

woensdag om de week meester Driessen en de andere 

helft van de week staat juf Van der Vegt voor de groep. 

Micado 

De MICADO-groep doet juf Hazeleger. Welke dagen dat 

worden is nog niet helemaal zeker. 

 

We heten onze nieuwe collega’s, juf Van Wendel de 

Joode, juf Ebbers en meester Hakkert van harte welkom 

en wensen hen een fijne en gezegende tijd toe bij ons op 

school. 

 

Ongetwijfeld mist u juf Willemsen in dit rijtje. Juf 

Willemsen gaat ons helaas verlaten. Zij heeft 

gesolliciteerd op de ‘School met de Bijbel’ in Randwijk, is 

daar ook aangenomen en zal  na de zomervakantie daar 

groep 2 gaan doen. We zullen haar betrokkenheid en 

enthousiasme zeker missen! We feliciteren haar 

nogmaals van harte met deze benoeming!   

 

Het aantal kinderen dat op school overblijft, is op sommige 

dagen behoorlijk groot. Dit houdt ook in dat er veel 

kinderen op het plein spelen en elkaar dan soms ook in de 

weg zitten. Oudere kinderen die het toch lastig vinden om 

het kleuterplein te mijden en ruzietjes die opgelost 

moeten worden. Om dit meer te spreiden willen we in de 

week van 1 – 5 juli een proef draaien met gedeeltelijk 

gescheiden pauzes. 

Dit houdt  in dat de bel om 11.55 uur gaat en de 

leerkrachten in de groep eindigen met de kinderen en 

beginnen voor de maaltijd. De kinderen van groep 3 gaan 

dan of naar huis of rennen even een rondje om de school 

om wat energie kwijt te raken. De kleuters blijven binnen. 

Na vijf minuten, om 12.00 u.  gaat er weer een bel, dan 

gaan de kinderen van groep 3 die op school overblijven, 

weer naar binnen en de groepen 1,2,3 eten onder leiding 

van de overblijfmoeder of leerkracht. De leerlingen van 

groep 4 tot en met 8 kunnen dan naar buiten om naar huis 

te gaan of buiten te spelen onder toezicht van de 

overblijfouders. Om 12.20 uur gaat de buitenbel, waarbij 

deze leerlingen naar binnen gaan. Als de kinderen van de 

onderbouwgroepen dan klaar zijn met eten kunnen ze 

naar buiten.  

Om 12.45 uur ( niet eerder!) mogen de leerlingen van 

groep 4 tot 8 ook weer naar buiten als ze klaar zijn met 

eten.  Er gaat dan alleen een binnenbel. Vanaf die tijd 

spelen alle groepen dus buiten en gelden de gewone 

pleinregels. Kleuters alleen op het kleuterplein en de 

andere groepen niet. 

De leerkrachten nemen de pleinwacht om 12.55 uur weer 

over van de ouders.  

We willen dit een week uitproberen en dan evalueren of 

dit wat tijden betreft een goede keus is. Bevalt het 

gescheiden buitenspelen goed, dan wordt dit met ingang 

van het nieuwe schooljaar in gevoerd. 

 

Voor de duidelijkheid nog even een overzicht van de 

tijden. 

Tijden / bel Groep 1, 2 en 3 Groep 4- 8 

11.55 naar huis of  rondje 

om de school  

Eindigen in de groep 

12.00 Naar binnen om te 

eten 

Naar huis of 

buitenspelen 

12.20  Mogen naar buiten 

Groep 1 en 2 op 

kleuterplein 

Naar binnen om te 

eten 

12.45  Blijven buiten Mogen naar buiten 

niet op het 

kleuterplein 

13.00 Leerlingen die thuis gegeten hebben 

mogen ook weer op school komen. 

13.10  Eerste bel, iedereen gaat naar binnen. 

 

 

Overblijven en buiten spelen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op donderdag 27 juni zullen de plantjes van Floralia 
gekeurd worden. U mag de planten aan het begin van de 
schooldag inleveren in het speellokaal, voorzien van de 
naam en groep van uw kind. We hopen op een mooie 
bloemenzee! Aan het einde van de middag mogen de 
planten ook weer mee naar huis! 
 

Floralia 

Week 25 
Groep 3 en 4 

Door God geroepen  1 Sam 1/ 
1 Sam 2/ 1 Sam 3 

Week 26 
Groep 3 en 4 

De ark terug  1 Sam 4/ 1 Sam 
5 en 1 Joh 1:9/ 1 Sam 6,7,8 

Week 25 
Groep 5 en 6 

Door God geroepen  1 Sam 1-
2:11 en Lev 6/ 1 Sam 2:12-36/ 
1 Sam 3 en Spr 8:17 

Week 26 
Groep 5 en 6 

De ark terug  1 Sam 4/ 1 Sam 
5 / 1 Sam 6,7,8 

Week 25  
Groep 7 en 8 

Paulus: medewerkers Hand 
15-18/ Ef 6:21-22/ Hand 12-
15, Kol 4:14, 1 Kor 16/ Hand 
4:36-37, Hand 19:22, Hand 
19:24-40 

Week 26 
Groep 7 en 8 

Paulus: brieven-1 1 en 2 
Timotheüs/ Titus/ Filemon 

 

Bijbelrooster 

Inmiddels zijn de werkzaamheden op de Molenstraat zo 

goed als afgerond, in ieder geval voor de school. Dit 

betekent, dat we nu ook weer ‘gewoon’ kunnen 

oversteken. Let u als ouder(s) er ook op, dat dit gebeurt  bij 

de klaar-overs? Zij staan er voor onze veiligheid!  

Oversteken Spelletjesdag 

 As. vrijdag 21 juni is het spelletjesdag. Voor de onderbouw 

beginnen we om 10 uur met de spelletjes. U bent van 

harte welkom om te komen kijken! Ook ’s middags bent u 

van harte welkom bij de bovenbouw. Zij hebben hun spel-

activiteiten op het grasveld aan de Achterstraat. We 

hopen op een gezellige dag met elkaar! 

In de eiken bij de hoofdingang van de school is de 

eikenprocessierups in grote aantallen aanwezig. Uiteraard 

is dit gemeld bij de gemeente Ede. Zij hebben toegezegd 

deze week de rupsen te verwijderen. Totdat dit achter de 

rug is, is het goed gepaste afstand tot deze bomen te 

bewaren in verband met huidirritatie veroorzaakt door de 

haren van deze rups. 

Eikenprocessierups 
 

Inspectiebezoek 

Bij leven en welzijn morgen, dinsdag 18 juni, hebben we 

de inspecteur van het Ministerie van Onderwijs op school. 

Samen met een collega doet ze haar periodieke 

kwaliteitsonderzoek. De inspecteur zal een aantal klassen 

bezoeken, met een aantal leerkrachten spreken en in 

gesprek gaan met de interne begeleiders. Afgelopen 

woensdag heb ik samen met de interne begeleiders een 

intake gesprek gehad. Daarnaast heeft de inspecteur 

gesproken met de MR en de toezichthouders. Zowel de 

inspecteur als wij kijken terug op een constructief gesprek 

en we zien met vertrouwen haar beoordeling  tegemoet. 

Het is de bedoeling dat we morgen aan het einde van de 

dag een eerste terugkoppeling krijgen. De definitieve 

rapportage volgt daarna. 

 


