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Inleiding

Na een lange zomervakantie is het goed om elkaar weer terug te zien! We hopen dat iedereen
heeft kunnen uitrusten en genieten van vrije tijd. Een nieuw schooljaar is altijd weer even

wennen. Nieuwe juffen, soms een andere groepssamenstelling; we zullen de
komende weken in de groepen extra aandacht besteden aan een goede start en
samen met de kinderen goede afspraken maken om te bouwen aan een fijne sfeer. De
eerste schoolweken zijn ook de lessen van Kwink, onze methode voor sociaal
emotionele vorming, gericht op positieve groepsvorming.

Verder is het altijd handig om diverse afspraken weer even op een rij te hebben, u vindt deze
verderop.

Maandagmiddag 22 augustus willen we met alle groepen gezamenlijk het
nieuwe schooljaar ‘openen’. We staan stil bij hoe iedereen anders is, hoe
mooi dat is en hoe God ons allemaal ziet en in alles nabij is, wat er ook op
ons pad komt.

Iedereen is anders, niemand is als jij, God heeft ieder mens geschapen
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Bijzonder en heel speciaal
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo, Met een uniek karakter
iedereen is anders, okido! En zo verschillen we allemaal!

Welkom

In groep 1/2a verwelkomen we binnenkort Joes die bijna vier jaar hoopt
te worden. Op woensdagmiddag 31 augustus komt hij samen met enkele
andere kleuters voor het eerst kennismaken.

In groep 3 komt Denis maandag voor het eerst bij ons op school en in
groep 7 heten we Pavlik van harte welkom. Deze beide leerlingen zijn
vanuit Oekraïne eerst in Nieuw-Lekkerland opgevangen en hopen nu bij
ons hun plekje te vinden.

Vorig schooljaar verzorgde meester Wilco van GIGA-Molenlanden met
veel plezier onze gymlessen op woensdagochtend in de groepen 3 t/m 8.
Vanaf dit schooljaar verwelkomen we op deze plaats meester Jelmer die
in dienst komt van CBS Molenwaard.

We wensen deze leerlingen en meester veel plezier en een goede tijd toe in ons midden!

Geboortenieuws

In de vakantie kwam er mooi geboortenieuws! Op 5 augustus werd in het
gezin van juf Bertine Lieke geboren. We wensen juf Bertine, haar man en de
kinderen van harte Gods zegen en nabijheid toe en zijn blij te horen dat het
allemaal goed gaat.

In januari hoopt juf Bertine weer terug te keren bij ons op school.
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Diverse informatie (algmeen)

Fietsweetje
Op het schoolplein mag alleen met de fiets aan de hand gelopen worden.
Fietsen moeten geparkeerd worden tussen de daarvoor bestemde hekjes op het
schoolplein. Wilt u uw kind hier (nogmaals) op attent maken en er waar mogelijk
mede op toezien?
Woont u in de directe schoolomgeving, laat uw kind(eren) dan bij voorkeur lopend
naar school gaan zodat het fietsverkeer en het parkeren van fietsen niet onnodig druk en vol
wordt. Hartelijk dank voor de medewerking!

Hoofdtelefoon
Vanaf groep 3 heeft uw kind een eigen hoofdtelefoon nodig bij het werken op het
chromebook (geen geluidsoortjes, deze blijken in de praktijk niet geschikt). Wilt u
deze meegeven als deze nog niet op school aanwezig is/zijn (graag voorzien van
naam) óf eventueel checken bij uw kind of de op school aanwezige hoofdtelefoon
nog in orde is. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen hoofdtelefoon.

Luizen-/opbergzakken en rapporten retour
Wilt u er aan denken om in de eerste schoolweek de luizen-/opbergzak en
rapportmappen weer mee naar school te geven. Bedankt!

Gruitdagen en trakteren
Op dinsdag en donderdag gaan we voor een gezonde pauzehap en verwachten we dat u uw
kind(eren) fruit, groente of een boterham meegeeft voor de ochtendpauze. Lekker én gezond!
Een nieuw schooljaar is ook weer een mooi moment om gezond van start te gaan. Om u daarbij
te helpen heeft de GGD een mooie brochure ‘Geen rommel in je trommel’ ontwikkeld met
gezonde informatie en tips.

Wanneer we een verjaardagsfeestje vieren mag er uiteraard getrakteerd
worden in de groep. Voor leuke en gezonde ideeën kunt u eventueel een
kijkje nemen op de website ‘Gezond trakteren.nl’ en houdt u in gedachten
dat een kleinigheidje voldoende is: klein maar fijn!

Als de jarige ook de leerkrachten wil trakteren dan kunt u dit in de keuken
neerzetten, hartelijk dank!

Gym
Dinsdag en woensdag zijn de dagen waarop door alle groepen gegymd wordt
(kleutergroepen starten hiermee vanaf de herfstvakantie).
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hiervoor gymkleding en
gymschoenen nodig. Geeft u deze mee in een aparte tas? Het is niet de
bedoeling dat de gymtas de hele week op school blijft liggen.

Giga Molenlanden zal ook dit schooljaar met regelmaat een gymles verzorgen
in de kleutergroepen en daarmee de groepsleerkrachten ondersteunen.

Zendingsgeld

Onze school ondersteunt via Woord en Daad de 4-jarige Ariana in Guatemala (zie
foto hiernaast). Daarnaast ondersteunen we door het jaar heen diverse andere
doelen.

We staan op deze manier samen met de kinderen regelmatig stil bij het delen
van wat God ons heeft gegeven en verdiepen ons in andere culturen en
leefsituaties.

De kinderen mogen hun steentje bijdragen door op de maandagmorgen geld
mee te brengen, elke groep heeft daarvoor een speciaal zendingspotje. We houden u
via de nieuwsbrief op de hoogte van de opbrengst en de doelen/acties.
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Sparen voor het goede doel

In de hal staan sinds vorig schooljaar diverse inzamelbakken waarvan de opbrengst bestemd is
voor de volgende verschillende goede doelen:

· IJzeren kroonkurken/deksels voor het Prinses Beatrixfonds (actie MD)*;
· Plastic doppen/deksels voor KNGF;
· Lege pennen/stiften ed. voor St. Woord en Daad.

*Een kleine ‘aantekening’: onder ijzeren kroonkurken en deksels vallen niet de aluminium doppen en
halswikkels van wijnflessen. Deze worden apart gespaard in een kleine bak bovenop de inzamelbakken.
(Wanneer het aluminium en ijzer door elkaar ingezameld wordt, kost dit heel veel tijd om achteraf weer te
scheiden.)

Hartelijk dank voor het meesparen wanneer u actief mee doet óf van harte aanbevolen
wanneer u nog niet spaart. Ondanks dat de opbrengst geen heel grote bedragen oplevert, helpt
elk klein beetje én daarbij is het nog goed voor het milieu ook!

De opbrengsten van het afgelopen schooljaar:
● Plastic doppen/deksels               ca. 60 kilo
● IJzeren deksels/kroonkurken      ca. 37 kilo
● Pennen/stiften ed.                     ca.   8 kilo

Caroline Brokking heeft zich jaren ingezet voor het leegmaken van de bakken, opslaan van de
zakken en de verdere afwikkeling met de goede doelen. Zij wil dit graag uit handen geven. Wilt u
meer informatie om dit mogelijk over te nemen of kent u iemand voor wie dit een leuk, passend
klusje is, neemt u dan contact op met juf Denise (d.versluis@cbsmolenwaard.nl).

Naast bovengenoemde bakken staat er in de centrale hal bij WASKO een doos voor lege
inktcartridges en oude mobiele telefoons, waarvan de opbrengst naar Stichting Opkikker gaat.

Ter info: bij de SPAR kunt u kleine, elektrische apparaten, lampen, batterijen en frituurvet kwijt.

Bidden voor school

Maandelijks komt een kleine groep ouders bij elkaar op school om te bidden en danken, omdat
we geloven in de kracht van gebed. We brengen zaken die betrekking hebben op de kinderen,
het personeel, het onderwijs en actuele situaties bij God en vragen om Zijn aanwezigheid, Zijn
zegen. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om betrokken te zijn door mee te bidden in stil
gebed of hardop.
Wilt u meer informatie of (een keertje) deelnemen, spreek gerust iemand van de gebedsgroep
aan. Voelt u zich vrij om ons te benaderen wanneer u een gebedsverzoek voor uw kind(eren) of
gezinssituatie heeft, wij gaan hier vertrouwelijk mee om.

De planning voor het schooljaar 2021/2022, maandagmorgen van 8.30-9.15 u:
● 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december 2022
● 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni 2023

Deelnemers gebedsgroep:
Annabel v/d Berg, Josia Bikker, Joyce v/d Dool, Corine Penning, Reaggan Oord (en vanuit het
team: juf Denise - d.versluis@cbsmolenwaard.nl)

Ouderportaal ParnasSys en website

Aan de start van een nieuw schooljaar kan het zinvol zijn om in het ouderportaal van
ParnasSys de gegevens van uw kind(eren) weer eens na te lopen, u kunt zelf
eventuele aanpassingen doen. Zo blijven de gegevens up-to-date, hartelijk dank!

Op de schoolwebsite www.ebenhaezernieuwpoort.nl vindt u algemene informatie
zoals een aanmeldingsformulier, het formulier voor verlofaanvragen, de schoolgids
en protocollen.
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Schoolfotograaf donderdag 25 augustus

Op donderdag 25 augustus a.s. verwachten we fotograaf Ellen Versluis op school.
Dit schooljaar staan de groepsfoto’s op de planning. Van de leerlingen van wie we
nog geen individuele foto hebben van het vorig schooljaar wordt ook afzonderlijk
een foto gemaakt.

Informatieavond maandag 5 september

Op maandagavond 5 september nodigen we alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit op
school in de groep(en) van hun eigen kind(eren).
Een mooi moment om kennis te maken met de leerkracht(en). U krijgt informatie over de manier
van werken in de groepen, de gebruikte methoden en eventuele specifieke
wetenswaardigheden. Daarnaast is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. Van
harte welkom!

● 19.30-20.15 uur groepen 1 t/m 4
● 20.30-21.15 uur groepen 5 t/m 8

Spreekweek

In de week van 26 september staat er een spreekweek gepland. De
gespreksmomenten in de spreekweek zijn niet schoolbreed bedoeld voor alle
leerlingen. Wanneer een gesprek wenselijk is neemt de leerkracht contact met u
op. Als u niets hoort maar toch graag een gesprek wilt over het welbevinden van
uw kind op school, nodigen we u uit zelf het initiatief te nemen om de
leerkracht(en) te benaderen.

Werkdagen en e-mailadressen team

Groep Juf/meester Werkdagen Mailadres
Groep 1/2A Juf Evelien Ma, di, wo, do e.vanheerde@cbsmolenwaard.nl

Groep 1/2B Juf Marjan Ma, di m.burggraaf @cbsmolenwaard.nl
Juf Lenneke Wo, do l.bons@cbsmolenwaard.nl

Groep 3

Juf Heleen Ma, di, wo h.dejong@cbsmolenwaard.nl
Juf Martine Do, vr m.huisman@cbsmolenwaard.nl
Juf Martine is nog aan het reïntegreren. Juf Heleen en juf Marjan nemen in deze
herstelperiode nog dagdelen en werkzaamheden over.

Groep 4 Juf Laura Ma, di, wo, do, vr l.holtslag@cbsmolenwaard.nl
Ondersteuning op ma-morgen: juf Antoinette en di- t/m vr-morgen: juf Marieke

Groep 5 Juf Marion Ma, di, vr m.debruin @cbsmolenwaard.nl
Juf Daniëlle Wo, do d.meerkerk@cbsmolenwaard.nl

Groep 6* Juf Esri Ma, di, wo, vr e.bolier@cbsmolenwaard.nl

Groep 7 Juf Inge Ma i.baelde@cbsmolenwaard.nl
Juf Ester Di, wo, do, vr e.uittenbogaard@cbsmolenwaard.nl

Groep 8 Juf Dieke Ma, di, wo, do, vr d.dejong@cbsmolenwaard.nl
*Op donderdag krijgen de groepen 6 en 8 beide les van juf Dieke

LeerSaam Juf Inge Do-middag i.baelde@cbsmolenwaard.nl
DoeSaam Juf Annemieke Do-middag a.dewit@cbsmolenwaard.nl
Vakdocent gym Meester Jelmer Wo j.denbesten@cbsmolenwaard.nl

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Voor in de agenda
Op woensdag 19 oktober 2022 organiseert de GMR een ouderavond.
Martijn Schumacher, onderwijsadviseur van Driestar educatief, zal deze avond uitleg geven over
de methode Wonderlijk Gemaakt. Dit is een methode voor relationele en seksuele vorming.
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Volgend schooljaar gaan wij met de vernieuwde versie van deze methode werken. Omdat wij het
belangrijk vinden dat wij ook op dit gebied samen met u als opvoeder optrekken, nodigen wij u
nu alvast van harte uit!

Vergaderingen
De komende vergaderingen staan gepland op CBS Eben Haëzer te
Nieuwpoort, beide om 20.00u:
- 21 september GMR-vergadering (inloop v.a. 19.45u)
- 28 september MR-vergadering (inloop v.a. 19.45u)

MR-leden CBS Eben Haëzer Nieuwpoort:
Personeel: Heleen de Jong (voorzitter) en Ester Uittenbogaard (secretaris).
Ouders: Paulien van Pelt en Jorien de Zeeuw (MR-leden algemeen).

Contact schoolleiding en klachtencommissie/vertrouwenspersonen

Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de locatieleider Denise Versluis, zij is op
maandag, woensdag en donderdag bereikbaar/aanwezig. (d.versluis@cbsmolenwaard.nl).

Voor zaken rondom de zorg voor uw kind kunt u terecht bij de intern begeleider Gemma van
Pelt, zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar/aanwezig. Voor een korte vraag of
afspraak kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen (g.vanpelt@cbsmolenwaard.nl).

Klachtencommissie/vertrouwenspersonen van onze school zijn:
● voor ouders: Rianne Noorland (contactpersoonEHNP@cbsmolenwaard.nl)
● voor leerlingen: juf Ester Uittenbogaard (e.uittenbogaard@cbsmolenwaard.nl)

Alles op een rij in de activiteitenagenda

Maandag 22 augustus
Weer naar school! 😀
Ouderinloop kleutergroepen (8.15-8.30u) en gr 3 (8.25-8.40u).
Hoofdluiscontrole op school.

Donderdag 25 augustus Schoolfotograaf voor groepsfoto’s (en indiv. leerlingen die later
ingestroomd zijn).

Maandag 29 augustus
Ouderinloop:

- Kleutergroepen  : 8.15-8.30 u
- Groepen 3 t/m 8: 8.25-8.40 uur

Maandag 5 september

Inzameling boodschappen voedselbank.
Bidden voor school (8.30-9.15 uur personeelskamer), wilt u meer
informatie of meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl
Informatieavond, welkom in de groep(en) van uw kind(eren):

- Groepen 1/2 t/m 4: 19.30-20.15 uur
- Groepen 5 t/m 8: 20.30-20.15 uur

Vrijdag 9 september Open monumentendag-activiteit groep 8.
Maandag 12 september Biebexpeditie groep 6 (activiteit in de bibliotheek).

Maandag 19 september VO-scholenmarkt voor leerlingen van de groepen 7 en 8 (en hun
ouders).

Woensdag 21 september
Praktische verkeerslessen (groepen 1/2 en 4 wandeling, overige
groepen fietsen mee).
GMR-vergadering.

26 t/m 30 september Spreekweek.
Woensdag 28 september MR-vergadering.

Maandag 3 oktober
Inzameling boodschappen voedselbank.
Bidden voor school (8.30-9.15 uur personeelskamer), wilt u meer
informatie of meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl.
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5 t/m 15 oktober Christelijke kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’.
Maandag 10 oktober Praktische verkeerslessen (fietsen mee naar school).

Dinsdag 11 oktober
Ouderinloop:

- Kleutergroepen  : 8.15-8.30 u
- Groepen 3 t/m 8: 8.25-8.40 uur

Woensdag 19 oktober Ouderavond ‘wonderlijk gemaakt’ (organisatie GMR).
Donderdag 20 oktober Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie.

Link naar de volledige jaarplanning voor dit schooljaar (onder voorbehoud van wijzigingen).

Extra info: Nieuwsbrief Sociaal Team Gemeente Molenlanden
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