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Eben-Haëzerschool

Nieuwsbrief
Voorwoord
Toch nog een allerlaatste bericht vanuit de school. Zeg
maar een soort van naschrift. Een aantal praktische zaken
die nog van belang zijn. Vandaag gaan de schooldeuren
voor de leerlingen voor zes weken dicht. Even geen
school, even niet het vaste ritme van en naar school. Een
periode van rust, zeggen we dan. Ik hoop dat dit ook voor
u als ouder geldt, maar ik realiseer mij dat uw vakantie
mogelijk nog niet is aangebroken en dat schoolvakanties
niet altijd vakanties zijn voor het gezin. Alle kinderen thuis
geeft zo weer zijn eigen dynamiek. Zeker wanneer dat
voor een periode van zes weken is. Toch hoop ik dat er
ook in het gezin echt een moment van rust is om even de
schoolhectiek achter u te laten. In de voorgaande
nieuwsbrief blikte ik al wat terug, daarom volsta ik nu met
u nogmaals een goede vakantietijd toe te wensen.
Meester Roodbeen

Agenda
Data 2021-2022
8 juli
30 augustus en
8 september

Start zomervakantie
Luistergesprekken

Voor alle data geldt: bij leven en welzijn!
Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.

Luistergesprekken
Hierbij willen we u alvast de data voor de
luistergesprekken doorgeven, die we aan het begin van
het nieuwe schooljaar houden. Deze staan gepland op:
30 augustus en 8 september. Direct na de vakantie
ontvangt u via Parro een uitnodiging, waar u zich kunt
opgeven. Voor de ‘nieuwe’ ouders, die dit nog niet
hebben meegemaakt: de luistergesprekken zijn tienminutengesprekjes met de leerkracht(en), waarbij het
gaat om een goede start maken en op een goede manier
samen kunnen werken aan de ontwikkeling van uw
kind(eren). De leerkrachten willen graag van u als ouders
horen hoe uw kind is, wat het nodig heeft en hoe we daar
als leerkracht zo goed mogelijk rekening mee kunnen
houden.
Zet u deze data vast in uw agenda?

Pleinwacht lopen

Afscheid leerlingen

De ouders die ingedeeld zijn voor het pleinwacht lopen
hebben de roosters per mail ontvangen.
Wel zoeken we nog ouders, die op di/do/vr reserve willen
staan voor het pleinwacht lopen.
Wie mogen we op de lijst zetten als reserve-ouder op
dinsdag, donderdag of vrijdag?
Graag doorgeven via administratie@ehbennekom.nl

We hebben afscheid genomen van alle groep 8leerlingen. Zij hopen volgend schooljaar naar
verschillende scholen te gaan:
We wensen jullie op je nieuwe school een fijne en
goede tijd toe!

Er zijn weer lintjes voor het pleinwacht lopen. Ze hangen
bij de hoofdingang en de ingang bij groep 5.

School niet bereikbaar?

Daarnaast nog een aanvulling m.b.t. de pleinregels:
De kinderen mogen niet in de bomen klimmen, behalve
in het gedeelte van het speelbosje. Klimmen mag in de
daarvoor bestemde speeltoestellen!

Oproep luizen-, brigadierouders
Voor de luizencontrole hebben we nog 2 of 3 moeders
nodig voor groep 4a en voor het brigadieren 1 ouder voor
donderdagmiddag om 15.00 uur 1 keer per 2 weken.
Wie helpt ons?
Graag opgeven via administratie@ehbennekom.nl

Welkom groep 1b

Lief en leed
In het gezin Romeijn is op 30 juni een dochter geboren.
Zij heet Lauren en is het zusje van Boaz (2a) en Ralph
(1b). Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en we
wensen dit gezin toe dat Lauren mag opgroeien tot eer
van haar Schepper: Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij of
groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot (psalm
115).

Floralia
Wat een bloemenpracht was dat op school! Winnaars
van Floralia, gefeliciteerd!

Laatste schooldag groep 8
Afgelopen dinsdag, 5 juli, was het dan zover. De meeste
jongens en meiden zijn acht jaar lang door het hek het
plein opgegaan en vervolgens naar binnen. Eerst aan de
hand van vader of moeder, later zelf met of zonder fiets.
Rond half vijf ’s middags kwamen ze aan. De ene na de
andere oldtimer stopte en de dames en heren van groep
8 stapten uit. De dames veelal in galajurk en de heren
strak in colbert met vlinderdas. Ruim de helft koos ervoor
om samen, hand in hand, met een klasgenoot van het
andere geslacht over de rode loper het plein te betreden.
Altijd weer een prachtig gezicht.
Even wat drinken en wat foto’s, nog even trefbal spelen
en vervolgens de maaltijd met een groot deel van het
personeel.
We genoten van onze broodjes hamburger en hielden
nog een gaatje over voor een ijswafel.
Om half acht waren onze ouders er ook en begon het
officiële avondprogramma. Na de opening door meester
Roodbeen, vertelde meester Driessen het Bijbelverhaal.
Naar aanleiding van de geschiedenis van de koperen
slang kwam hij uit bij de woorden van de Heere Jezus
tijdens het nachtelijk gesprek met Nicodemus.
“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; opdat
een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het
eeuwige leven hebbe.”
Deze tekst kregen ze ook mee in hun dagboek of Bijbeltje
in de King James versie, die door de voorzitter van het
bestuur en de directeur met het getuigschrift werden
uitgereikt.
Na de pauze zorgde de kampvideo en het optreden van
de leerlingen voor de nodige hilariteit.
Met dankgebed en het toezingen van de leerlingen door
het team, kwam er een einde aan een mooie,
gedenkwaardige en EH waardige avond.
Onderaan de nieuwsbrief vind u nog een paar foto’s van
deze dag.

Peuteropvang Bijdehandjes

Peuteropvang bij Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes!
Samen spelen, groeien en beleven
Ik ben twee en zeg graag NEEEE! Of ‘ik wil dat zelf doen!’
Het zijn typische uitspraken van peuters.
Peuters willen graag de wereld ontdekken. Ze houden
van uitdaging en willen zelfstandige worden.
Bij BijdeHandjes stimuleren wij jouw kind in het
ontdekken en ontwikkelen. Samen met vriendjes en
vriendinnetjes in de leeftijd van 2-4 jaar.
Op onze Peuteropvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar
bieden wij een programma dat heel goed aansluit bij de
ontwikkelingsfase van uw peuter. Samen met uw peuter
gaan wij ontdekken, groeien en spelenderwijs leren ter
voorbereiding op de basisschool. Wij doen dit in een
liefdevolle, christelijke en veilige omgeving met
professionele
pedagogisch
medewerkers.
Met
Peuteropvang geef jij jouw kind vaardigheden mee zodat
het met vertrouwen naar de basisschool gaat
Een
ochtend
op
de
Peuteropvang
We starten de dag gezellig met elkaar in de kring, ook Puk
is erbij. We luisteren naar een verhaal uit de peuterbijbel
en zingen vrolijke (christelijke) kinderliedjes. Daarna gaan
we spelen in de hoeken of maken een mooi werkje. Dan
is het tijd voor het fruitmomentje en wat drinken en
dan....trekken we onze jassen aan en gaan lekker naar
buiten, samen spelen en plezier maken!
Klik hier voor een impressie van onze
Peuteropvang
Nieuwsgierig?
Wilt u samen met uw kindje geheel vrijblijvend een
keertje komen kijken? U en uw kindje(s) zijn van harte
welkom!
Kijk
voor
meer
informatie
op
www.bijdehandjes.info/peuteropvang . U kunt ook mailen
naar planning@bijdehandjes.info of bel 0342 44 03 10

Sterk werk
In cursusjaar 2021-2022 is SterkWerk voortgezet in de
groepen 5,6, 7 en 8. Ook in de andere groepen worden
er
rollen
uitgedeeld,
waarbij
leerlingen
verantwoordelijkheid dragen. Zo wordt SterkWerk breed
ingezet.
In het nieuwe cursusjaar wordt elke maand een groep
gevraagd om hun SterkWerk te presenteren. Dat sluit
nauw aan bij de vaardigheid om eigen werk te
bespreken, zoals vooral in de groepen 5 t/m 8 bewust
gebeurt rondom zaakvakken en vrije onderwerpen.
Deze maand een indruk van de groepen 5 en groep 7.
Groep 5
In groep 5 altijd de schone taak om SterkWerk te
introduceren. Ook dit jaar werd het weer met veel
enthousiasme ontvangen door de kinderen!
Waar de tweewekelijkse vergadering in het begin
natuurlijk nog veel begeleiding vroeg, heb je er inmiddels
als leerkracht eigenlijk geen werk meer aan. De kinderen
bedenken de onderwerpen grotendeels, maken de
PowerPointpresentatie en leiden en notuleren de
vergadering. Vaste punten die altijd op de vergadering in
groep 5 naar voren komen zijn: lief en leed, een evaluatie
van de uitvoering van de rollen en een spel op het plein
(ook door de kinderen bedacht en geleid).
Daarnaast hebben we de rollen. In het afgelopen jaar
hebben de kinderen over het algemeen 5 verschillende
rollen gehad. De rollen in onze klas variëren. Voor het
één heb je veel creativiteit nodig, voor de ander moet je
punctueel zijn. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat
het een rol is en geen taak. De kinderen hebben de
verantwoordelijkheid, ze moeten er zelf aan denken. Ze
attenderen er elkaar van nature op als een rol niet
voldoende uitgevoerd wordt. Het was mooi om te zien
dat kinderen zo verschillend kiezen (“solliciteren”) qua
rol. Ze weten goed wat bij hen past!
In de laatste vergadering hebben de kinderen het
SterkWerk-jaar geëvalueerd.
De rollen ‘beweegcoach’, ‘raadselmeester’ en
‘quizmaster’ waren volgens hen het grootste succes.
Begrijpelijk, dit zijn rollen waar de hele klas van kon
genieten. De kinderen zouden meer met het
complimentenbord willen doen volgend jaar, dit raakte
nu nog weleens in de vergetelheid. En nog een tip voor
volgend jaar van de kinderen…. We kunnen wel elke
week vergaderen! Verder hadden de kinderen geen tips,
SterkWerk is top!

Groep 7
De rollen bij SterkWerk wisselen per periode (gemiddeld
3 x per jaar). De leerlingen solliciteren naar een rol en
krijgen zicht op kennis, kwaliteiten en sociale
vaardigheden, die noodzakelijk zijn om een rol goed te
vervullen. In de groep ontstond de discussie over de
vraag óf de kennis, kwaliteiten en vaardigheden de basis
zijn voor een rol óf dat je kiest voor een rol om het te
leren. De conclusie was dat leren het doel is en de
leerkracht beslist of er voldoende leerpunten zijn.
De werkgroep bestaat uit maximaal 4 medewerkers. De
leerkracht kiest een contactpersoon per werkgroep. De
contactpersoon leidt de groep en neemt bij vragen
contact op met de leerkracht. De leerkracht neemt 1x
per week contact op met alle contactpersonen om
vragen
te
bespreken.
Daarnaast
kunnen
contactpersonen veel van elkaar leren. Bij elk thema
worden de contactpersonen gewisseld, zodat elke
leerling aan de beurt komt. Leiding geven aan een
groepje vraagt andere kwaliteiten dan deelnemer zijn.
Tijdens het project over het visrestaurant zijn opnieuw
leiders ontdekt, die hun nek durven uitsteken om ‘out of
the box’ te denken ( of : buiten de bekende paden te
handelen, nieuwe uitdagingen aan te gaan). Leerlingen
komen zelf met een voorstel en bespreken dat met hun
deelnemers en/of met andere contactpersonen. Ze
nemen verantwoordelijkheid binnen de gestelde kaders.
Aan het eind van een thema worden tijdens de
vergadering tops en tips besproken op groepsniveau. Dat
gebeurt ook binnen de werkgroep en individueel. In het
logboek wordt kort bijgehouden wat de doelen zijn van
een thema, wat daarvoor nodig is en hoe het is gegaan.
Dit vraagt veel denkwerk en woorden geven aan wat je
denkt en ziet. Dus doet SterkWerk ook een beroep op de
andere vakken, zoals taalvaardigheid, (begrijpend) lezen
en rekenen ( inschatten van tijdsduur blijft lastig).
Ouderavond
Op de ouderavond sociale veiligheid was het mooi om bij
de workshop SterkWerk met ouders in gesprek te gaan.
Er kwamen punten voorbij, waar we als leerkracht zeker
wat mee kunnen. Leren wij de kinderen hoe ze een
compliment kunnen ontvangen? Waarom geven we als
christen een compliment over uiterlijke dingen, zoals
nieuwe kleding?
Als u nog meer tips heeft, kunt u dat inbrengen bij juf
Visser ( coördinator SterkWerk).

Even voorstellen
Mijn naam is Evita van de Kleut en ik hoop in het
aankomende schooljaar 2022-2023 te beginnen met
werken als onderwijsassistente op de Eben-Haëzerschool
in Bennekom. Ik doe dit in mijn studie als BBL-student
onderwijsassistente op het Hoornbeeck College in
Amersfoort. Ik ben 16 jaar oud en ik kom uit ‘de Kraats’
in Bennekom. Het lijkt mij mooi om kinderen te mogen
begeleiden en ondersteunen op hun leerweg, contact
met ze te hebben en er voor ze te zijn als ze iets moeilijk
vinden.

