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Inleiding en personeel

Deze week staan we met de kinderen stil bij
het Pinksterfeest. We horen en spreken in de
groepen over de komst en aanwezigheid van
de Heilige Geest. De Heilige Geest is net als de
wind, zegt de Bijbel. Je kunt Hem niet zien,
maar je kunt wel voelen dat Hij er is. Je voelt
het in je hart. Hoe mooi en bijzonder is dat.
We wensen u een goed en gezegend pinksterweekend toe.

Vrijdag 1 juli a.s. is de voorlopig laatste werkdag van juf Bertine. Zij gaat met
zwangerschapsverlof en hoopt na de kerstvakantie, in januari 2023 weer terug te keren in ons
midden. Samen met juf Bertine, haar man en zoontjes kijken we uit naar mooi geboortenieuws.
We bidden hen van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Het is altijd puzzelen en uitkijken naar hoe een nieuw schooljaar er weer uit gaat zien. Welke
groepen, welke leerkracht(en).
Voor het schooljaar 2022/2023 zijn we er grotendeels uit. In principe gaan we ervan uit 7
basisgroepen te vormen zoals ook dit schooljaar het geval is. Er is ruimte voor extra
ondersteuning/aanvullende mogelijkheden. We hopen u binnenkort verder te informeren.

Welkom, afscheid en een woord van dank

Nog net voor de zomervakantie hoopt Jaylen vier jaar te worden. Hij komt
daarom alvast kennismaken in groep 1/2a en start na de zomervakantie
helemaal op school. We heten Jaylen van harte welkom en wensen hem veel
(leer)plezier in ons midden!

In deze laatste periode van het schooljaar zeggen we de
stagemeesters Jonathan en Bas die dit schooljaar in verschillende groepen ervaring
hebben opgedaan gedag. We wensen hen voor hun opleiding in de toekomst van harte
Gods zegen en alle goeds toe!

Conciërge-dag, juffen-/meester- én jubileumfeest

De dag van… bijna overal is wel een dag voor. Vorig schooljaar konden we nergens vinden dat er
ook een conciërge-dag bestond. We hebben toen binnen CBS Molenwaard besloten deze in het
leven te roepen en wel op 8 juni (Jan werkt op maandag en woensdag bij ons op school en is op
dinsdag en donderdag op CBS Rehoboth in Groot-Ammers te vinden).

Inmiddels is in 2022 officieel de ‘Dag van de conciërge’ in het leven geroepen (en
wel op 8 februari). Maar ja… dat hebben we even gemist en wij hadden ‘m al staan
op woensdag 8 juni a.s. We hopen op deze dag conciërge Jan extra in het zonnetje
te zetten en te bedanken voor alles wat hij op school voor ons doet! Jan verwent ons
altijd met een lekker ‘bakkie’ koffie of thee, doet de was, het oud papier en zorgt
ervoor dat het er tip-top uitziet in school. Tijd voor voorlezen, een helpende hand en
een grapje is er óók nog. Kortom, dat verdient zeker feestelijk aandacht en een
compliment!
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Op woensdag 15 juni vieren we de verjaardag van de juffen en meester Wilco op school. We
hopen deze dag ook te vieren dat juf Yvonne al 25 jaar in het onderwijs
werkzaam is, een extra feestelijke dag dus!

Het thema van deze dag is ‘reis om de wereld’. Elke
groep heeft een ‘eigen land’ gekozen en iedereen mag in
die stijl verkleed naar school komen. (U hoort via uw
kind of de eigen groepsleerkracht(en) om welk land het
gaat.)

Uiteraard trakteren wij op deze dag en hoeft er geen tas met
eten/drinken/gymspullen mee naar school. We houden verder de
gewone schooltijden aan. (Dit is anders voor de kinderen van
groep 5/7, u ontvangt hierover apart informatie.)

Wilt u juf Yvonne graag feliciteren met dit bijzondere jubileum, dan
bent u van harte uitgenodigd om dat te doen op dinsdagmiddag 14
juni vanaf 15.00 uur in de personeelskamer.

Informatie sponsorkind

Via Woord&Daad sponsoren wij een ‘adoptiekind’. Maandelijks maken we een
financiële bijdrage over vanuit de zendingspotjes waarvoor kinderen op maandag
altijd geld mogen meebrengen. Met deze financiële ondersteuning krijgt dit kind
goede scholing, schoolspullen, goed te eten, kleding en wanneer nodig medische
zorg.
We waren in de afgelopen twee jaar betrokken bij de inmiddels 6-jarige Axel in
Guatemala. Om beurt hebben de groepen post voor hem gemaakt en met

regelmaat kregen we een tekening met groet terug. De extra zorg voor Axel is niet langer nodig
en daarom wordt het contact met hem afgerond, groep 4 stuurt hem namens onze school nog
een groet van afscheid.

We hebben inmiddels kennisgemaakt met Ariana, een 4-jarig meisje uit
Guatemala, zij komt uit dezelfde wijk als Axel volgt dezelfde school en
sponsorprogramma. De kinderen hebben via een presentatie kennisgemaakt
met Ariana en de eerste post is onderweg (groep 3).

Mooi, goed en leerzaam om actief betrokken te zijn op een kind in andere
leefomstandigheden, te kunnen geven en bidden.

Cito-toetsing en spreekweek

Vanaf 1 tot ongeveer 17 juni staan de Cito E-toetsen in de groepen 3 t/m 8 op de planning. Met
deze landelijke en methode-onafhankelijke toetsen worden de leerontwikkelingen van uw kind
gemeten. Dat geeft ons zicht op ‘waar zij staan’ en wat volgend schooljaar nodig is om passend
verder te leren.
Het zou fijn zijn als u in deze weken geen andere afspraken (zoals bij de tandarts bijvoorbeeld)
onder schooltijd voor uw kind(eren) inplant.

In de week van 27 juni staat er een spreekweek gepland. De gespreksmomenten in de
spreekweek zijn niet bedoeld voor alle leerlingen. Wanneer u graag een gesprek wilt over het
welbevinden/de vorderingen van uw kind op school kunt u hiervoor contact opnemen met de
leerkracht.

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op woensdag 15 juni staat de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de
schoolvereniging op de planning. Deze vergadering vindt plaats op CBS Rehoboth,
Roerdompstraat 29 te Groot-Ammers. De leden van de schoolvereniging ontvangen deze week
vanuit het schoolbestuur een uitnodiging voor de ALV.
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VO adviesgesprekken groep 7

In de week van 7 juni worden er oudergesprekken voor en mét de leerlingen
van groep 7 gevoerd waarin een voorlopig advies voor het voortgezet
onderwijs wordt besproken. Het is waardevol om ook de leerlingen zelf te
horen en mee te laten denken over hun ontwikkeling, de onderwijsbehoeften
voor het komende schooljaar en hun toekomstperspectief.
U ontvangt meer details over datum en planning via de groepsleerkracht(en).
Bij deze gesprekken sluit ook de leerkracht van groep 8 aan.

Doppen beker ‘Waardlanden’

Inmiddels enkele jaren terug, in 2018, hebben alle leerlingen van Waardlanden
een witte schoolbeker aangeboden gekregen, omdat we sindsdien een
zogenoemde ‘afvalvrije school’ zijn.
Heeft u deze beker nog in gebruik, maar kunt u hiervoor mogelijk wel een
nieuwe dop gebruiken, dan is dat mogelijk. We hebben er op school nog
enkele liggen: op=op (loopt u binnen bij juf Denise of stuur een berichtje
d.versluis@cbsmolenwaard.nl).

Vakantierooster 2022/2023

Eerder dit schooljaar is het vakantierooster met u gedeeld. Inmiddels staan ook de
studie(mid)dagen gepland. Hieronder nogmaals overzicht van de vakanties en vrije dagen,
aangevuld met een extra lesvrije dag voor het nieuwe schooljaar.

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022

Studiemiddag team 10-11-2022 (les tot 12:00 uur)

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023

Studiedag team 28-06-2023 (leerlingen vrij)

Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Bericht van de (G)MR

Verslag GMR-vergadering CBS Molenwaard
Tijdens de laatst gehouden GMR vergadering waren Teus Klok en Gerda Zwanenburg als
afgevaardigden van het bestuur aanwezig. Zij informeerden ons kort over de volgende zaken:
het fusieproces, de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur/bestuurder en over de
komende jaarvergadering waarin er ook een statutenwijziging zal worden voorgesteld.

Naast dit bezoek hebben we het als GMR gehad over de jaarrekening die we ter informatie
toegestuurd kregen en het bestuursverslag waarvan we als GMR vonden dat dit een heel
waardevol document was om te lezen! De personeelsgeleding van de GMR heeft ingestemd met
het bestuursformatieplan, maar kon helaas nog niet instemmen met het veiligheidsplan. Wij
vonden als GMR dat het veiligheidsplan van onze scholen protocollen beschrijft die teveel
afwijken van de praktijk. Wij zouden graag zien dat deze nog eens opnieuw kritisch bekeken
worden.
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Tot slot: wist u dat u gratis twee maal per jaar het interessante blad van ‘Ouders van waarde’
kunt ontvangen? Als u het magazine nog niet kent raden we u aan op school bij juf Denise
(d.versluis@cbsmolenwaard.nl) te vragen om een gratis exemplaar (of bekijk hierbij een digitaal
exemplaar).

Verslag MR-vergadering CBS Eben Haëzer Nieuwpoort
Op maandagavond 30 mei heeft de MR vergaderd over de volgende
onderwerpen:

● De groepsverdeling voor het komende cursusjaar 2022- 2023 is
besproken. Er gaat weer gewerkt worden met 7 groepen.

● Van ouders komt regelmatig de vraag waarom wij als school niet werken met een zogenaamd
continurooster. Blijkbaar staat een groep ouders hier positief tegenover. Een continurooster
biedt mogelijkheden en heeft voor- en nadelen. Wij willen daarom als GMR onderzoeken hoe
alle ouders hier tegenover staan en zijn ons op dit moment aan het oriënteren bij andere
scholen over de voor- en nadelen.
In het nieuwe cursusjaar rond september/oktober kunt u van ons een enquête verwachten,
zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de wensen van u als ouder! Wij zullen u steeds
middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de vervolgstappen.

● Het werkverdelingsplan kwam ter instemming naar ons toe en hebben wij gelezen en
ondertekend. In dit plan staat verwoord wat alle werkzaamheden op de school zijn en hoeveel
uren er voor staan.

U bent van harte welkom op de volgende MR-vergadering op maandag 27  juni a.s.

MR-leden: Personeel: Heleen de Jong (voorzitter) en Ester Uittenbogaard (secretaris).
Ouders: Kim den Boer (dit schooljaar aftredend), nieuw lid: Jorien de Zeeuw en Paulien van Pelt (MR-leden algemeen).

KWINK - sociaal emotioneel leren

De komende periode tot aan de zomervakantie komen in onze lessen voor
sociaal emotioneel leren de volgende onderwerpen aan bod:

Besef van de ander - Emoties met elkaar delen: help de ander.

‘Zelfmanagement’ - Weten wat je eigen aandeel is in een conflict of
vervelende situatie.

Relaties - Samen bedenken hoe je iets oplost in de kleutergroepen en Een compromis sluiten in
de groepen 3 t/m 8.

Gevonden voorwerpen

In de laatste week van juni worden alle gevonden voorwerpen weer opgeruimd. Vanaf
maandag 27 juni liggen deze uitgestald in de centrale hal bij het raam naast de
bibliotheek. Neemt u een kijkje of er toevallig iets van uw kind(eren) bij is voordat het
op vrijdag 1 juli echt weg gaat?

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)
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Alles op een rij in de activiteitenagenda

1 t/m 17 juni Afname Cito E toetsing groepen 3 t/m 7.
Maandag 6 juni Geen school i.v.m. Pinksteren.
Dinsdag 7 juni Inzameling boodschappen voedselbank.

Woensdag 8 juni Buitenschoolse activiteit: spelletjesmiddag Groot-Ammers (zie
verderop voor meer informatie).

Maandag 13 juni Bidden voor school (8.30-9.15 uur), wilt u meer informatie of
meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl

13 t/m 17 juni Buitenschoolse activiteit: Avondvierdaagse.

Dinsdag 14 juni Inloopspreekuur Opvoeding en Ontwikkeling Jong JGZ
(14.00-16.00 uur - spreekkamer 1e verdieping centrale hal).

Woensdag 15 juni Juffendag + jubileum juf Yvonne 25 jaar onderwijs!

Maandag 20 juni

Ouderinloop, van harte welkom met uw kind(eren) mee te lopen
voor een kijkje in de groep(en):

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

Woensdag 22 juni GMR-vergadering.
27 juni t/m 1 juli Spreekweek.

Maandag 27 juni
Doorschuifmorgen, kinderen nemen een kijkje in de nieuwe groep
van het volgend schooljaar (10.30-12.00 uur).
MR-vergadering.

Woensdag 29 juni Geen school i.v.m. studiedag team.
Donderdag 30 juni Rapport 2 mee.
Dinsdag 5 juli Afscheidsavond groep 8.

Woensdag 6 juli
Afscheid groep 8 op school.
Schoolschoonmaakavond (19.00-20.30 uur).

Donderdag 7 juli Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.
Vrijdag 8 juli School sluit om 12.00 uur, start zomervakantie (t/m 19 augustus).

Link naar de volledige jaarplanning voor dit schooljaar (onder voorbehoud van wijzigingen).
en rij in de activiteitenagenda

Een hartelijke groet! Team CBS Eben Haëzer Nieuwpoort.

op de volgende pagina vindt u overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten
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Overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten

Online ouderavond GGD ZHZ ‘Goed gesprek’

Op dinsdagavond 7 juni 2022 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland
Zuid een online ouderavond met het onderwerp 'Goed Gesprek' NIX18. Deze
regionale informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren in de
leeftijd 10-18 jaar en gaat over het puberbrein en NIX18. De norm is NIX18:

niet roken, niet drinken voor je 18e.

Meer informatie, online magazine en aanmelden: www.goedgespreknix18.nl

Workshopsaanbod Sociaal Team - ‘Powerkids’ (9-12 jarigen in echtscheidings-situatie)

Echtscheiding is ook in het leven van een kind een grote gebeurtenis. Door
middel van spel en creatieve opdrachten worden twee bijeenkomsten over
‘Emoties’ en ‘2 Huizen’ georganiseerd (deelname is kosteloos).
Kinderen ervaren bij Powerkids dat zij niet de enige zijn en kunnen herkenning
vinden bij elkaar. Erover praten met iemand die je vertrouwt kan helpen als je
ergens mee zit.
Indien mogelijk zijn beide ouders op de hoogte dat het kind de bijeenkomsten

volgt en worden via e-mail op de hoogte gehouden zodat thuis eventueel nagepraat kan worden.
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen over de thema’s en de inhoud van de
bijeenkomsten.

Meer informatie en/of aanmelden: Hélène van der Pas (Sociaal team Molenlanden) telefoon: 088
75 15 100 of mail h.vdpas@jeugdteamszhz.nl

Brede school ‘De Veste’, Waterlinie 8, Nieuwpoort: donderdag 9 en 16 juni (15.30–17.00 uur) óf
OBS De Ammers, Lijsterstraat 35b, Groot-Ammers: maandag 13 en 20 juni (15.30–17.00 uur).

Buitenschoolse activiteit VV Groot-Ammers - GIGA Molenlanden

Dit jaar bestaat V.V. Groot-Ammers 90 jaar! Om dit jubileum te vieren, is er een week vol
evenementen georganiseerd. Eén van deze evenementen is een sport- en spelmiddag voor
basisschoolleerlingen uit Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers.
Deze middag vindt plaats op 8 juni vanaf 14:00.

De middag wordt georganiseerd door V.V. Groot-Ammers samen met GIGA Molenlanden, twee
partijen die zich graag inzetten om de jeugd in beweging te brengen en vooral plezier te maken.
De middag is gevuld met leuke activiteiten voor de kinderen zoals een grote stormbaan.
Deelname is helemaal gratis voor de kinderen! Aanmelden is niet nodig.
Ook is er een ijskraam, die verkoopt ijsjes voor maar 1 euro!

Iedereen is welkom, dus als de kinderen vriendjes en/of vriendinnetjes meenemen, is dat juist
heel leuk!
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