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Voorwoord
U ontvang een extra nieuwsbrief, omdat we als school de
komende maanden een pilot gaan doen op het vlak van
onderwijs en jeugdzorg. Het is een ontwikkeling die je meer
en meer ziet en ook voor de hand ligt. Tegelijkertijd realiseren
we ons, dat onderwijs en zorg hun eigen professionaliteit
hebben. Het gevaar van op ‘elkaars stoel te gaan zitten’ is
zeker aanwezig, maar we kunnen elkaar in het uitoefenen van
onze professie zeker versterken. Daarom juich ik dit initiatief
van harte toe, want ook hierin komt de visie van de school,
‘Samen zorgen’, tot uiting.
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
20 t/m 24 januari
Ma, wo, vr
27 t/m 31 januari
Di, do, vr

Pilot samenwerking jeugdhulp
Regelmatig wordt er op school overleg gevoerd over de
ontwikkeling van de kinderen. Vaak stellen we met
dankbaarheid vast dat de ontwikkeling redelijk tot goed gaat.
Soms zijn er kleine of zelfs grotere zorgen over onze
leerlingen. Wanneer de leerkracht zich zorgen maakt zal deze
dit met u bespreken. Andersom gebeurt dat ook. Ouders
uiten dan hun zorgen bij de leerkracht. Gelukkig zien we dat
met de nodige ondersteuning de leerling weer een stapje in
zijn of haar ontwikkeling kan maken. Fijn! Soms is er meer
nodig. De Intern Begeleider denkt hierin mee en in enkele
gevallen wordt Jeugdhulp of Maatschappelijk werk
betrokken.
Als school willen we graag, samen met de ouders, mogelijke
vragen of problemen zo vroeg mogelijk signaleren. Zo
kunnen we al in een vroeg stadium samen het beste voor uw
kind en onze leerling zoeken. Zo voorkomen we een
langdurige zorgtraject!
Om zo vroeg en zo dichtbij mogelijk de ontwikkeling van de
kinderen te volgen, heeft de Eben-Haëzerschool nagedacht
over een werkwijze om tot een intensievere samenwerking
tussen de school en jeugdhulp te komen.
De afgelopen maanden hebben we met diverse betrokkenen

Data 2019-2020
30 januari
4 en 13 februari
17 en 18 februari
24 t/m 28 februari
3 maart
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Contactavonden
Voorjaarsvakantie
Schoonmaakavond

Voor alle data geldt: Deo volente. Houd voor actuele data
en nieuwe foto’s ook onze website (www.ehbennekom.nl)
in de gaten!

De afgelopen maanden hebben we met diverse
betrokkenen gesprekken gevoerd. Een belangrijke partner
in de jeugdzorg is de gemeente Ede. Zij zijn namelijk in
belangrijke mate betrokken bij de vergoeding van de
jeugdzorg.
Na intensieve gesprekken hebben we
toestemming gekregen om per januari 2020 een pilot te
starten. Ook het reformatorisch samenwerkingsverband
Berséba is hierbij betrokken. Voor de uitvoering van deze
pilot
is
iedere
woensdagmorgen
een
jeugdzorgmedewerker in de school beschikbaar die
meedenkt in het signaleren en inzetten van hulp binnen de
school.
De jeugdzorgmedewerker die in deze pilot is gevraagd, is
Marieke Bremmer. Zij is orthopedagoog en werkt vanuit
haar eigen praktijk, Eigen & Wijzer, te Veenendaal. Ze is
als orthopedagoog al enkele jaren betrokken bij onze
school en is bij een aantal ouders al bekend vanuit een
traject met een leerling. Daarnaast krijgt onze
schoolmaatschappelijk werker, Willeke van Laar, binnen
deze pilot extra tijd om bij de begeleiding van leerlingen of
ouders betrokken te zijn.
Marieke zal samen met meester Slootweg als Intern
Begeleider en de leerkrachten in de groepen observeren
en signaleren en indien nodig adviseren over de aanpak
van de groep. In de pilot richten we ons op leerlingen uit
groep 1 tot en met 4. Wanneer we over uw kind spreken,
wordt u daar altijd van op de hoogte gebracht en om een
officiële toestemming gevraagd.

Gedurende het traject/pilot wordt u gevraagd een evaluatie
in te vullen.
Schroom niet om zelf uw (kleine en grote) vragen met
betrekking tot de ontwikkeling van uw kind bij de Intern
Begeleider of orthopedagoog neer te leggen zodat we er
samen verder over kunnen nadenken. We hebben een
aantal momenten gereserveerd waarop u van harte welkom
bent voor een gesprekje. Zowel de Intern Begeleider als de
orthopedagoog zullen hierbij aanwezig zijn. U mag zo
binnenlopen. Het gaat om de volgende inloop momenten
(kamer meester Slootweg):
29 januari 11.30-12.30 uur
19 februari 11.30-12.30 uur
25 maart 11.30-12.30 uur
22 april 11.30-12.30 uur
20 mei 11.30-12.30 uur
17 juni 11.30- 12.30 uur

School niet bereikbaar?

Workshop onderbouw
Voor donderdagmiddag 13 februari op zijn we nog op zoek
naar 1 hulp- ouder. Bent u in de gelegenheid om ons deze
middag te helpen, vanaf half 2 tot half 3? U kunt zich
opgeven bij juf Pul, cpul@ehbennekom.nl

Continurooster
Op donderdag 30 januari hebben de leerkrachten een
studiemiddag. Die dag hebben we een continurooster.
De schooldag duurt dan van 8.25-14.00 uur.

Oud papier
De eerst week van de vakantie heeft u een mail ontvangen
met daarin het dringende verzoek om geen oud papier
meer in te leveren op school. Weliswaar staan de blauwe
containers er nog, maar die zijn voor eigen gebruik.
Gelukkig geven de meesten gehoor aan de oproep, maar zo
af en toe zie ik nog wel eens oud papier in de container
verdwijnen. Graag uw aller medewerking op dit punt.

Spelen op het plein na 15.30 uur
Spelen op het plein is leuk en moet ook voor iedereen fijn
blijven. Na schooltijd is er regelmatig gedoe bij de
tafeltennistafel. Hier willen we wat aan doen, omdat na
15:30 uur de school uit is en er geen formele
verantwoordelijkheid meer bij ons als leerkrachten ligt.
1. Na 15:30 zijn er geen ballen van school meer op
het plein te vinden.
2. Je mag spelen op het hele plein, maar balspellen
doe je met eigen bal en op eigen
verantwoordelijkheid.
3. De schooldeur gaat om 16:00 uur dicht(op slot) en
de school kan dus niet meer gebruikt worden voor
toilet e.d.
4. Wanneer leerlingen zich misdragen in zowel
gedrag als woordgebruik en één van de collega’s
wordt daarbij betrokken, dan krijgen alle
leerlingen die erbij staan een verbod om na 15:30
op het plein te spelen gedurende 1 week.
5. De namen van deze kinderen worden door de
groepsleerkracht via de mail kenbaar gemaakt.
6. De ouders van de betreffende kinderen worden
op de hoogte gebracht.
7. Deze regel wordt opgenomen in de pleinregels en
zo zijn ze terug te vinden in de overblijfmappen.

Media-avond
Op D.V. 12 mei wordt er voor de ouders van groep 1 tot en
met 8 een media avond georganiseerd. Zet u deze datum
vast in uw agenda? Verdere informatie volgt.
Hartelijke groet,
de werkgroep burgerschap

Bijbelrooster

Gevonden voorwerpen
De gevonden-voorwerpenkast ligt weer erg vol. U hebt
tot vrijdag 24 januari de tijd om te kijken of er iets van u
bij is. Vrijdag wordt hij leeggeruimd.

Week 4
Groep 3 t/m 6

De Goede Herder; Joh 9:34-10:21/
Matth 17:24-27/ Matth 18:1-14

Week 5
Groep 3 t/m 6

Hoe na te volgen? Matt 18:21-35/
Luk 9:49-62/ Luk 10:1-20

Week 4
Groep 7 & 8
Week 5
Groep 7 & 8

Eerste optreden van de Heiland; Joh
2:1-12/ Joh 2:13-21/ Joh 3:1-21
Op doorreis; Joh 3:22-4:3, Luk 3:1820/ Joh 4:1-42/ Joh 4:43-45, Matt
4:12-17

