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Inleiding

Misschien blijft u thuis of wellicht gaat u in de komende
weken op vakantie; Hoe onze vakantie-invulling of onze
persoonlijke situatie ook is, God is ons nabij, elke dag
opnieuw.

In Psalm 139 staat in vers 3 de volgende tekst: "Ga ik op
weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u
vertrouwd".

In die wetenschap wensen wij iedereen een goede en
gezegende zomerperiode toe en hopen wij de kinderen
maandag 22 augustus weer te ontvangen.

Een hartelijke zomergroet! Team CBS Eben Haëzer.

Welkom, afscheid en een woord van dank
c

Binnen de ouderhulpdienst nemen we afscheid van We bedanken deze
ouders die met elkaar achter de schermen van alles organiseren en
oppakken. Als school(team) zijn wij hier enorm mee geholpen en
gezegend. Hartelijk dank dames, complimenten voor jullie enthousiaste
inzet! Gelukkig zijn er nieuwe ouders bereid gevonden om het stokje
over te nemen.

Als het dan over helpende handen gaat is het goed om ook u allen als
ouder(s)/verzorger(s), soms grootouders, te bedanken voor het

onderling contact, voor de samenwerking om er met elkaar te zijn voor de kinderen en de school.
Dank voor uw betrokkenheid, het inspringen bij activiteiten of vervoer, voor de lekkere traktaties
of woorden van waardering en niet te vergeten voor de verrassingen op de juffendag!
Een bijzonder dank-u-wel ook aan de moeders en oma die trouw wekelijks met leerlingen komen
lezen, het luizenteam dat altijd klaarstaat en de gebedsgroep die maandelijks bij elkaar komt.

Al met al gebeurt er binnen de schoolmuren een zoveel mede dankzij de grote betrokkenheid van
u allen!

De komende week sluiten de leerlingen van groep 8 hun basisschoolperiode af met
de opvoering van een musical en diverse leuke activiteiten. Deze leerlingen hopen
na de zomervakantie op diverse middelbare scholen te starten. We wensen hen veel
plezier, succes en bidden hen van harte Gods zegen toe op hun verdere levenspad.

Aansluitend op het recent met u gedeelde extra nieuwsbericht met betrekking tot
het jubileum en afscheid van juf Yvonne hierbij de beloofde details om haar te feliciteren en
gedag te zeggen.
Welkom aan alle (ouders van) (oud-)leerlingen, oud-collega’s of andere betrokkenen!
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Corona

Momenteel neemt het aantal positief geteste personen weer enigszins toe,
vandaar dat we van onze kant kort met u delen wat het huidige beleid is.
Is er sprake van corona dan is 5 dagen thuisblijven, daarop volgend 24 uur
klachtenvrij, van overheidswege verplicht.
Wij communiceren ‘corona-gevallen’ in de groep of op school niet actief met u,
tenzij er sprake is van een grotere uitbraak.
Mocht het beleid vanuit de overheid veranderen hoort u van ons.
Heeft u in uw gezin te maken met corona en is er behoefte aan tests voor de overige
schoolgaande gezinsleden kunt u deze bij ons krijgen.

Schoolschoonmaak woensdag 6 juli

Afgelopen januari moesten we de schoolschoonmaak helaas annuleren vanwege
corona-maatregelen. Op woensdag 6 juli (19.00-20.30 uur) staat opnieuw een
school-schoonmaakavond gepland en we doen dan ook heel graag een beroep op
uw helpende handen bij het schoonmaken van meubilair en de kapstokken.

Ook sterke vader-spierballen zijn van harte welkom voor het sjouwen van de
grote, zware bureaus en het kleutermeubilair dat allemaal naar de gang moet.

U kunt zich aanmelden via de parro-app of bij juf Ester:
e.uittenbogaard@cbsmolenwaard.nl

Brengt u zelf schoonmaakmateriaal mee? Tot ziens en alvast hartelijk dank!

Bericht van het bestuur m.b.t. locatiedirecteur scholen Groot-Ammers

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld heeft Jaap-Joost Melse (locatiedirecteur van CBS
Eben-Haëzer Groot-Ammers) per 1 augustus a.s. een directeursfunctie bij een andere
schoolvereniging.
Hierop heeft het bestuur Renske de Jong (locatiedirecteur van CBS Rehoboth) benoemd als
meerschools directeur van CBS Eben-Haëzer en CBS Rehoboth te Groot-Ammers. Een mooie
kans om het onderwijs op deze beide scholen in de komende jaren met elkaar te verbinden.
Vanaf het nieuwe schooljaar zal Renske de Jong samen met de intern begeleiders en
coördinatoren een managementteam vormen.

Het bestuur en de schoolleiding zijn dankbaar dat, ook in het nieuwe schooljaar, alle vacatures op
de scholen vervuld zijn.
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Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

In de GMR vergadering van 22 juni 2022 hebben we gesproken over de stand van zaken
betreffende de nieuwbouw van de brede school, de fusie tussen de twee scholen, de
bestuursstructuur en het visie ontwikkelingstraject.
Dat de financiële positie van de vereniging goed is, zagen we in de jaarrekening. Arnold van
Ooijen was voor de laatste keer in ons midden om toelichting te geven.
Ook hebben we ons verdiept in de Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling hoe je moet
omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht. De procedure
die dan gevolgd moet worden staat beschreven.
Verder hebben we de vergaderplanning voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en afscheid
genomen van vier gewaardeerde leden: Gera Berwers, Elizabeth Brand, Kim den Boer en Connie
Aarten.

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.
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! Noteert u deze
activiteit vast in uw agenda?

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 4 juli Inzameling boodschappen voedselbank.
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).
16-19 augustus Vakantie Bijbelweek.

Maandag 22 augustus
Start nieuw schooljaar.
Ouderinloop kleutergroepen (8.15-8.30 uur) en groep 3 (8.25 uur).

Donderdag 25 augustus Schoolfotograaf voor groepsfoto’s (en individuele foto’s van
leerlingen die in het afgelopen jaar nieuw ingestroomd zijn).

Maandag 29 augustus Ouderinloop (gr 1/2 8.15-8.30 u, gr 3-8 8.25-8.40 uur).
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Overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten

Vakantiebijbelweek

Zet het alvast in je agenda! Wij organiseren de laatste week van de
zomervakantie weer een toffe vakantie Bijbel week. Het thema van dit
jaar is mosredna sella.. alles andersom

Dus zet het in je agenda: 16 t/m 19 augustus 2022

Nieuwe locatie!
Dit jaar geen tent, maar verder blijft alles hetzelfde als voor de corona
periode! Veel spelletjes, mooie verhalen uit de Bijbel, Bram & Britt,
knutsels & heel veel gezelligheid met al jouw vriendjes &
vriendinnetjes.

Julianastraat 88 in Langerak
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