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Voorwoord:
Afgelopen donderdag liepen veel van de
onderwijscollega’s te hoop om hun stem te laten
horen en hun ongenoegen te uiten aan de onderwijs
beleidsmakers in Den Haag. Hoewel we met hen
delen dat er de afgelopen jaren een behoorlijke
toename is in werkdruk, is het te betreuren dat er
door deze acties een beeld ontstaat dat onderwijs
onwaardig is. U was er getuige van en velen van u
zelfs deelgenoot, dat er tot ’s avonds toe gewerkt
werd. Wij zien terug op een mooie avond waarin
thema’s rondom (op)voeding aan de orde kwamen.
Een compliment aan u die aanwezig was en een
compliment aan de collega’s van de werkgroep
Sociale Veiligheid die deze avond georganiseerd
hebben. Zo wordt er enorm veel werk verzet, soms
zichtbaar, soms onzichtbaar.
Nog een week naar school en dan mogen de
kinderen (en juffen en meesters) weer genieten van
een welverdiende vakantie. De eerste schoolperiode
ligt dan weer achter ons. Wat is er veel gebeurd. Ik
denk even aan groep 3. Een hele overgang van de
kring naar het netjes in een rij zitten. Leren lezen,
rekenen, best pittig. Het ene kind pikt het sneller op
dan het andere. Of wat te denken van groep 1: Naar
school. De één is er aan toe, de ander zou liever nog
wat vaker naar buiten gaan. Toch leuk dat we iets
van buiten in de klas hebben: Zorgen voor de kippen
en het elke dag tellen van de eieren die ze gelegd
hebben. De bovenbouw wil ik niet vergeten. Groep
5, een beetje weggestopt achter in de school, maar
leuk om daar eens binnen te stappen in de
papagaaienwereld en niet te vergeten de juffen die
het voortouw nemen in het fenomeen ‘De gezonde
school’! Soms treft u de oud-papier container
binnen... Tsja heren van groep 8, het zit nog niet
helemaal in jullie systeem, maar de container hoort
echt buiten te staan.

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!

Data 2017- 2018
11 oktober
februari

en

5 Studiedagen personeel
Leerlingen vrij

28 november en 29
maart

Studiemiddagen personeel
(Continurooster,
zie
schoolgids)

25 oktober 2017

Voorlichtingsavond
ouders groep 8

VO

22 november, 4 april Schoonmaakavonden
en 11 juli
Tenslotte: Het beeld dat onderwijswaardig is, is
veelkleurig. Leren, maar ook vorming. Afgelopen
zaterdag las ik hier iets over in de krant, graag citeer
ik, waarbij aangemerkt: Het geciteerde onderschrijf
ik van harte!
Onderwijs is doorgeven wat van waarde is. De leraar
wijst van zichzelf af en leidt de leerling tot een
werkelijke ontmoeting met de werkelijkheid. Hij
geeft onderwijs met het perspectief om vensters te
openen op Gods werkelijkheid.
Visitatiereis Oekraïne: Van woensdag 25 tot en met
dinsdag 31 oktober ben ik afwezig in verband met
een visitatiereis voor OGO(http://www.stichtingogo.nl). Naast het bezoeken van een conferentie
over speciaal onderwijs in Kiev zullen we in Charkov
een
aantal scholen bezoeken. Tijdens mijn
afwezigheid zullen juf Pul en meester Driessen mij
waarnemen.
Meester Roodbeen

Studiedag en vakantie: As. woensdag zijn de
kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het
personeel. As. vrijdag begint de herfstvakantie. De
kinderen van de onderbouw zijn om 12.00 uur vrij,
de bovenbouw om 15.30 uur. We wensen iedereen
een fijne vakantie toe en we hopen elkaar na de
vakantie weer in goede gezondheid te mogen
ontmoeten.
Korfbaltoernooi:
Op
woensdagmiddag
27
september hebben een aantal teams van onze
school meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi.
Met plezier en enthousiasme werd er gespeeld door
de jongens en meisje uit de groepen 5 -8. Er is zelfs
een 1e prijs gewonnen, door een team uit groep 8.
Van harte gefeliciteerd! Zie ook onze website.
Ook willen we alle ouders en oud- leerlingen die
met veel enthousiasme een korfbalteam hebben
begeleid, hartelijk bedanken! Zonder uw inzet zou
het niet mogelijk zijn geweest om mee te doen!

Korfbal shirts: Heeft u nog een shirt met het logo
van de Eben-Haëzerschool thuis liggen? Deze mag
gewassen weer terug naar school. Alvast bedankt!
Kerstboeken: Afgelopen week is aan uw kind(eren)
een lijst met boeken meegegeven. Als uw kind een
keuze heeft gemaakt voor het kerstboekje, wilt u de
lijst dan z.s.m. weer mee naar school geven. Zo
kunnen we tijdig de bestelling plaatsen.
Verslag workshopavond: Afgelopen
donderdagavond
hebben
we
met
elkaar
een
fijne workshopavond mogen beleven. Een avond die
ons inspireerde om door te gaan met ons
opvoedingswerk, waarbij de Heere belooft aan Zijn
verbond te gedenken, ook in de nageslachten. We

Verslagje workshopavond van een ouder
Het initiatief met betrekking tot een workshopavond over
opvoeding sprak mij direct aan. Wat mooi dat de school
ons als ouders de gelegenheid geeft om ons te verdiepen
in praktische dagelijkse opvoedkwesties. Niemand zal
ontkennen dat opvoeden soms onmogelijk lijkt, er komt
veel op ons en onze kinderen af. Persoonlijk vond ik het
jammer dat de opkomst relatief laag was. We mochten
met elkaar een goede avond hebben.
Ik heb eerst de workshop: “Structuur aanbrengen,
omgaan met prikkels en emoties’’ gevolgd. Een
hulpverlener van Agathos gaf een interactieve
presentatie. Wat sterk naar voren kwam is dat kinderen
gebaat zijn bij RUST momenten zodat zij steeds alles wat
om hen heen gebeurt te kunnen verwerken. Voor ons als
ouders is het uitstralen van rust, het consequent zijn
(kinderen zijn gebaat bij duidelijke structurele regels) en
het vrijmaken van tijd (zodat gerichte aandacht gegeven
kan worden voor de kinderen) van groot belang als het
gaat om hun welbevinden en het gevoel van veiligheid.
De tweede workshop die ik volgde was: ‘’De dynamische
driehoek ouder-school-kind” Deze werd gegeven door
een hulpverlener, verbonden aan onze school vanuit
Rehoboth Dienstverlening. Een interessante, prikkelende
presentatie als het gaat om het oudere kind (de
bovenbouw). Hoe gaan wij om met ons kind op weg naar
zelfstandigheid? En hoe begeleiden we hen bij het
huiswerk? Wat betekent het voor een kind als het
zichzelf en zijn omgeving gaat doorgronden? Dit is iets
wat op ongeveer 9-jarige leeftijd serieus een rol gaat
spelen. Wat ik uit deze workshop vooral geleerd heb is
dat we als ouders en leerkrachten vaak te snel zijn met
ons oordeel en soms aan het kind voorbij gaan en onze
eigen mening voorop zetten. Het kind wordt daardoor
onderschat, het weet vaak zelf een oplossing voor de
kleinere of grotere problemen die er spelen. We kunnen
het kind helpen door te vragen: ‘’Hoe denk jij het op te
lossen, of heb jij een idee waardoor bepaalde dingen
beter gaan, of hoe kan ik jou helpen, of wat heb je van mij
nodig?’’
Het kind betrekken bij zijn eigen vragen levert
zelfstandigheid en zelfreflectie op.
Een ouder

willen de ouders die er waren hartelijk bedanken
voor hun aanwezigheid en bijdrage. Ook vinden we
het fijn dat veel ouders zich met reden afgemeld
hebben, zo weten we of het organiseren van
avonden als deze wel zin heeft. Hierboven een
verslagje van een deelnemer (waarvoor dank).

folder die bij deze nieuwsbrief zit. Mocht u nog
vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij
dat graag!

Commissie Sociale Veiligheid

(We zijn ook per e-mail bereikbaar via: ocehbennekom@outlook.com)

Schoolmaatschappelijk
werker
en
jeugdverpleegkundige: De schoolmaatschappelijkwerker
en jeugdverpleegkundige vormen samen het
basisschoolteam vanuit het Centrum Jeugd en
Gezin. Dit schooljaar zijn er zowel een nieuwe
schoolmaatschappelijk
werker
als
een
jeugdverpleegkundige aan onze school verbonden.
Zie verderop voor meer informatie.
Woord en Daad: Leerlingen van groep 6 en 7
verkopen deze week (op vrijwillige basis) weer
Kerstkaarten ten bate van Woord en Daad.
Vanuit de Oudercommissie:
Beste ouders,
Al langere tijd staat het onderwerp
‘gezonde voeding’ op de agenda
van de Oudercommissie. Een
mooi initiatief dat hierbij aansluit
is het programma ‘EU Schoolfruit’
dat vanuit de overheid gratis wordt
aangeboden aan basisscholen. Dit
jaar doen ruim 2300 scholen in
Nederland daar aan mee. Dankzij de toegezegde
hulp en enthousiaste reacties van veel ouders,
waarvoor bij voorbaat heel veel dank(!), kunnen ook
wij dit schooljaar hieraan mee doen. Als school
zullen we in de periode van D.V. 16 november 2017
tot 20 april 2018 elke week, m.u.v. de
schoolvakanties, 3 stuks fruit voor elk kind
aangeleverd krijgen. Dit fruit zal op woensdag,
donderdag en vrijdag door de leerkracht in de klas
tijdens de ochtendpauze worden uitgedeeld. De
kinderen hoeven dan geen pauzehap mee te nemen.
Mocht u het echter als ouder fijn vinden om toch
nog wat extra mee te geven, dan mag dat. In een
van de komende nieuwsbrieven zullen we u verder
informeren over o.a. de leverancier van het fruit, de
lessen die op school gegeven zullen worden en over
de start van het programma. Meer informatie over
het ‘EU Schoolfruit’ is ook alvast te vinden in de

Samen op weg naar een gezonde school!
Een hartelijke groet vanuit de Oudercommissie.

Besloten deel website (eerder geplaatst): Het
afgelopen schooljaar heeft de website een update
ondergaan waardoor we u als ouder nog beter
kunnen informeren. Ongetwijfeld heeft u iets
meegekregen van de striktere regels op het gebied
van privacy en de verplichting die wij als school
daarin hebben. Daarom is er nu een besloten
gedeelte op de website beschikbaar. U kunt daar
alleen bij met een naam en een wachtwoord.
Alleen ouders kunnen een wachtwoord aanvragen
voor toegang tot dat besloten deel. Dat kunt u doen
via de website. Klikt u hier dan komt u op de pagina
waar u toegang kunt aanvragen. Daar vult u uw
gegevens in. De velden met een * zijn verplicht, de
andere velden waar geen * staat, hoeft u niet in te
vullen. Vervolgens klikt u op verstuur en u krijgt na
enige tijd bericht dat u toegang hebt tot het
besloten deel van de website. De webbeheerder
controleert aan de hand van de door u ingevulde
gegevens de juistheid van uw aanvraag.
Ongeoorloofde accounts (geen ouders van de
school) worden door haar verwijderd.
Wat kunt u zoal vinden op dit besloten deel:
 De schoolgids met adressen van de leerkrachten
 Relevante data vanuit het jaarrooster
 Nieuwsbrieven van de groep
 Overige groepsgerichte informatie
 Huiswerkroosters
U kunt als ouder bij de informatie van alle groepen.
Daarnaast blijven wij ook via het algemeen
toegankelijke deel van de website informatie
verspreiden omdat onze website ook een bron van
informatie is voor toekomstige ouders.

Bijbelrooster:
Week 41
Groep 3 t/m 6
Week 41
Groep 7 & 8
Week 43
Groep 3 t/m 6
Week 43
Groep 7 & 8

Zonde wordt gestraft Gen 18/ Gen
19/ Gen 20-21:22-34
Zonde wordt gestraft Gen 18, 1
Tim 2:1-8/ Gen 19/ Luk 17:28-37
Beproefd geloof Gen 21:1-21/ Gen
22:1-19/ Gen 23
Beproefd geloof Gen 21/ Gen 22:119, Joh 3:16/ Gen 23

www.cjgede.nl
0318-745757

Maak kennis met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar ouders terecht kunnen voor alle vragen
over gezond en veilig opgroeien en opvoeden.
De jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn vanuit het Centrum voor
jeugd en Gezin beschikbaar voor vragen van ouders en school. Wij zullen regelmatig op school
aanwezig zijn.
Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij opvoedingsvragen. Bijvoorbeeld:
“ Mijn kind slaapt zo onrustig, valt laat in slaap of is vroeg wakker !?”
“Mijn kind wordt gepest op school, wat kan ik als ouder daar aan doen?”
Wij kunnen door school en door u gevraagd worden om mee te denken wanneer een kind niet
lekker in zijn vel zit of wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling en gezondheid.
De gesprekken vinden plaats op een voor u prettige plek. Dit kan op school zijn, maar ook bij
u thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt ons bereiken via de intern begeleider van de school of ons rechtstreeks bellen.

Gerian Verhoeven

Willeke van Laar

