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Welkom en afscheid

In groep 1/2a verwelkomen we deze maand Melaher, Marie Elise en
Evine. Zij hopen in de maand oktober 4 jaar te worden. We wensen
deze meisjes een goede start bij ons op school en hopen dat ze
gemakkelijk hun plekje zullen vinden tussen de nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes in de groep.

Na slechts enkele weken in groep 7 hebben we alweer afscheid genomen van Pavlik, die
teruggekeerd is naar Oekraïne. Het is ons gebed dat hij samen met zijn familie weer in vrede in
zijn thuisland kan leven.

Op 1 november vertrekt de familie Baan naar Israël en dat
betekent dat wij op 31 oktober ‘s middags in de groepen 5, 3 en
1/2B afscheid nemen van Joël, Levi en Lisa. We wensen hen een
goede reis en periode van wennen toe, we hopen en bidden van
harte dat zij zich vlot mogen thuisvoelen op de nieuwe school en
in hun nieuwe omgeving.

Kinderboekenweek

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos,
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen
of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje
maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten
is er van alles te ontdekken en te doen. Ga mee op avontuur om
al het moois van de schepping te zien en te ontdekken wat jij
kan doen om haar te helpen beschermen! Het thema van de

Kinderboekenweek 5 t/m 15 oktober 2022 is G�-g�-groe�
Uiteraard is er in deze periode extra aandacht voor lezen en
activiteiten die hiermee te maken hebben. Denk aan een
gezellige leeshoek in de centrale hal, de voorleeswedstrijd,
elkaar groepsdoorbrekend voorlezen e.d. Vraagt u uw kind(eren) er maar naar 😀!

Maandag 17 oktober komt Mieke van den Boomgaard van MIEK-KADO uit Giessenburg
(info@miek-kado.nl) in alle klassen boekpromotie lessen geven. Na schooltijd is er in het
speellokaal een boekenmarkt waar de leukste boeken te koop zijn, WELKOM! (15.00-16.00 uur)

Ouderpanel

Het ouderpanel is een ‘klankbordgroep’ die vorig schooljaar in het leven is geroepen om 'het
reilen en zeilen' van onze schoolorganisatie af en toe te peilen en daarover op een
laagdrempelige manier in gesprek te gaan met enkele ouders. Het ouderpanel is een
informeel orgaan dat kan meedenken en advies geven over schoolzaken.
Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij de
locatiedirecteur. Op dinsdagmiddag 18 oktober a.s. komt het ouderpanel bij elkaar.
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Korfbaltoernooi

Op woensdagmiddag 19 oktober organiseert korfbalvereniging
Triade weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Via Parro wordt
aanvullende informatie voor de deelnemende teams gedeeld.

Natuurlijk is ook publiek om de deelnemers van het toernooi aan
te moedigen van harte welkom vanaf 13.30 uur op het korfbalveld
naast de school!

Zendingsactie - schoenendoos

Dit schooljaar is er opnieuw gelegenheid om deel te nemen aan de Schoenendoosactie waarmee
we kinderen ver weg kunnen verrassen met een schoenendoos vol bruikbare spullen, een
geweldig cadeau. Wie doet er mee?
Kinderen mogen een schoenendoos vullen met spulletjes die ze zelf gekocht
of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een
knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk
hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de
kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Voorgaande jaren gingen er
tienduizenden dozen naar o.a. Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.

Jongens en meisjes nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in
ontvangst. Zij hebben weinig of geen eigen speelgoed en kunnen vaak niet
naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. De mooie, persoonlijke
doos vol spullen geeft perspectief en een gevoel van je gezien weten.
Daarnaast heeft deze actie impact op onze leerlingen zelf. Kinderen leren wat het is om tijd, bezit
en liefde te delen met een ander kind ver weg. Iets van jezelf weggeven wat van waarde is kan
een beetje pijn doen en is tegelijkertijd bijzonder. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij
thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.

Elk gezin krijgt een actiefolder waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het werkt,
en wat er in de doos mag. (Wilt u een extra of meerdere schoenendozen maken, dan is dat geen
probleem, er zijn extra folders beschikbaar.)
Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. Deze
kunt u in de envelop doen die bij de folder zit (óf op de envelop aangeven dat u zelf
overmaakt). De envelop komt met de schoenendoos mee terug naar school.

De schoenendozen en enveloppen kunnen tot en met woensdag 16 november a.s. ingeleverd
worden bij de eigen groepsleerkracht.

Een prachtige actie om te delen van onze rijkdom, deelname is niet verplicht  natuurlijk maar wel
va� hart� aanbevole�!

Voor meer informatie, inspiratie en om een beeld te krijgen van waar de dozen terechtkomen:
filmpje en/of de website www.schoenendoosactie.nl.

In het kleine halletje bij de ingang naast de personeelskamer kunt u eventueel lege
schoenendozen kwijt/pakken wanneer u zelf teveel of er geen heeft.

Dankdag

Op woensdag 2 november is het dankdag met dit jaar het thema ‘Wi� dan� j�?’ n.a.v.
1 koningen 17:1-16.
We ‘duiken’ in de tijd van Elia en de tijd van nu. God laat zien dat Hij machtiger is dan
wie of wat ook, Hij heeft altijd voor het volk Israël gezorgd en doet dit ook nu voor
ons, elke dag opnieuw. Reden om te danken!

‘s Middags wordt rondom hetzelfde thema een kinder- kerkdienst georganiseerd door de
hervormde kerken van Nieuwpoort en Langerak en de Gereformeerde kerk van Langerak (Waal).
Deze dienst begint om 14.30 uur in de hervormde kerk in Nieuwpoort. Van harte welkom!

Hierbij de link naar een leuk gezinsdagboekje waarmee u thuis aan de slag kunt rond dit thema.
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Update Coronabeleid CBS Molenwaard

Hierbij willen we u bekend maken met onze uitgangspunten van ons huidige Coronabeleid. Dit
beleid is inmiddels besproken en goedgekeurd door de GMR. De uitgangspunten zijn:

1. We zetten in op op effectieve lessen en duurzame inzet van ons onderwijzend
personeel. Dit betekent concreet dat we de keuze maken om de kinderen die
vanwege Corona ziek thuis zijn niet standaard onderwijs op afstand te bieden.
Online lessen gecombineerd met fysiek lesgeven zorgt ervoor dat lessen in de
klas minder effectief zijn en is een verzwaring van de werkzaamheden voor de
leerkrachten.

2. We blijven de basisregels voor hygiëne hanteren (ventileren, hoesten/niezen in elleboog,
handen wassen voor de lunch).

3. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk om de Corona regels van de overheid te volgen. Op
het moment dat zij vaststellen dat hun kind positief test op Corona verwachten we van hen
dat zij de landelijke regels volgen en hun kind volgens de richtlijnen thuis houden. We zullen u
hier niet actief op bevragen, maar gaan er vanuit dat ouders hier zelf op verstandige wijze
mee omgaan. (Wanneer u corona-testen nodig heeft voor uw kinderen kunt u deze op school
ophalen.)

4. Leerkrachten zullen middels een Parrobericht doorgeven wanneer er corona in de groep
gemeld is, net zoals we dat bij het constateren van hoofdluis ook doen. Hierbij worden geen
namen genoemd. Mocht u aanvullende informatie willen ontvangen, vanwege
gezondheidsredenen van familieleden, dan vragen wij u contact op te nemen met de
groepsleerkracht.

5. Wanneer vanuit overheidswege de regels scherper worden zullen wij deze volgen en de
richtlijnen hierop aanpassen. Eventuele aanpassingen worden ter instemming voorgelegd aan
de GMR.

Ter informatie: Sectorplan Corona aangereikt door de Rijksoverheid. Wanneer we ons landelijk in
fase 3 ‘Oranje’ bevinden worden concrete plannen gemaakt voor fase 4.

Overzicht ouderbijdragen schooljaar 2021/2022

Om u inzicht te geven in de uitgaven die met de ouderbijdragen bekostigd worden, vindt u in het
overzicht hieronder een verantwoording van de ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar
2021/2022.

Ontvangen ouderbijdragen Uitgaven ouderbijdragen

Schoolreisjes gr 1-7 €  2620,00 Schoolreisjes gr 1-7 €  2941,07

Schoolkamp gr 8 €    1650,00 Schoolkamp gr 8 €  1732,50

Ouderbijdrage gr 1-8 €  2665,00 Uitgaven Sint €    790,51

Uitgaven Kerst en Pasen €    712,19

Div. uitgaven
(excursies, kinderboekenmaand, gastlessen,
leskisten, crea- en techniek,
pauzehap/schoolontbijt e.d.)

€  1800,29

Totaal ontvangen €  6935,00 Totaal uitgaven €  7976,56

Recent heeft u informatie ontvangen over de ouderbijdragen van het huidige
schooljaar 22/23. Via schoolkassa heeft u ook de mogelijkheid om een donatie
te doen. Wij danken degene die hiervan gebruik gemaakt hebben hartelijk voor
de extra bijdrage. Dit is helpend wanneer een tekort ontstaat, de uitgaven
tegenvallen en/of in situaties waarin betaling van de ouderbijdrage niet mogelijk
is.
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(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad

MR CBS Eben Haëzer Nieuwpoort
Op de MR vergadering van donderdag 29 september hebben we
gesproken over de verantwoording van de ouderbijdragen. We zagen
dat er meer kosten gemaakt worden en de ouderbijdrage niet
kostendekkend is. De hogere kosten hebben vooral te maken met de
stijging van de prijzen. (Denk aan kerstboekjes die duurder zijn,
traktaties bij Sinterklaas die duurder worden, enz.)

Geregeld horen we van u de vraag of we ook kunnen overstappen op een continurooster. We
willen als MR deze geluiden serieus nemen en houden daarom binnenkort een peiling onder alle
ouders. Daarmee willen we eerst peilen om hoeveel ouders het gaat die hier de voordelen van in
zien en daarnaast ook te weten komen hoeveel ouders de nadelen inzien van een continurooster.
Daarna leggen we de vraag voor aan het personeel van de school. Aan de hand van alle
uitkomsten beslissen wordt besloten of we verder gaan met het onderzoeken van de
mogelijkheid tot een continurooster of dat we het huidige rooster zo houden omdat de
meerderheid dit goed vindt. Uw stem doet er dus toe! Halverwege oktober kunt u de mail over
de peiling verwachten.

Naast deze agendapunten hebben we de schoolgids goedgekeurd en het jaarplan 22/23
besproken.

GMR CBS Molenwaard
Op 21 september 2022 heeft de GMR op de Eben-Haëzerschool in Nieuwpoort vergaderd. Tijdens
deze vergadering werden de nieuwe GMR- leden welkom geheten. Mariska Schutte (ouder) en
Adriano Vel Tromp (leerkracht) vertegenwoordigen de Rehobothschool, Erik de Vries (ouder) de
Eben- Haëzerschool in Groot Ammers en Jorien de Zeeuw (ouder) de Eben Haëzerschool in
Nieuwpoort.
Daarnaast hebben we het huishoudelijk reglement van de GMR vastgesteld, ingestemd met het
nieuwe voorstel wat het bestuur heeft opgesteld over de vrijwillige ouderbijdrage en advies
gegeven over de opgestelde uitgangspunten m.b.t. het Corona Beleid.
Ook zijn de voorbereidingen voor de ouderavond in volle gang!
U komt toch ook op 19 oktober 2022 naar de ouderavond? Hierbij de link naar de flyer.
De GMR stelt zich voor en daarnaast zal Dhr. Schumacher (van Driestar educatief) ons meer
vertellen over ‘seksuele vorming’ en de vernieuwde methode ‘Wonderlijk gemaakt’ toelichten.

Vergaderingen kom gerust eens een kijkje nemen! (inloop v.a. 19.45u)
● GMR vergadering: 23 november 2022 om 20.00u op de Rehobothschool in Groot Ammers.
● MR vergadering: 30 november om 20.00u op de Eben Haëzer Nieuwpoort.

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)

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente

CBS Eben Haëzer | Waterlinie 8 | 2965 CC | Nieuwpoort | 0184 – 60 18 18 | info-ehnp@cbsmolenwaard.nl | www.cbsmolenwaard.nl

https://drive.google.com/file/d/11hYdN0peik-SEHHGNTSkyJx2gIQmtSol/view?usp=sharing
mailto:g.vanpelt@cbsmolenwaard.nl
mailto:e.uittenbogaard@cbsmolenwaard.nl


Alles op een rij in de activiteitenagenda

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.

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

Maandag 17 oktober Kinderboekenmarkt MIEK-KADO, speellokaal (15.00-16.00 uur)
Dinsdag 18 oktober Ouderpanel (14.15-15.10 uur).

Woensdag 19 oktober Ouderavond ‘wonderlijk gemaakt’ (organisatie GMR). Welkom op
CBS Rehoboth, Roerdompstraat 29 Groot-Ammers.

Donderdag 20 oktober Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie.
Maandag 31 oktober Hoofdluis thuiscontrole.

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

Woensdag 2 november Dankdag - welkom bij de kinderkerkdienst om 14.30 uur in de
hervormde kerk Nieuwpoort.

Maandag 7 november
Inzameling boodschappen voedselbank.
Bidden voor school (8.30-9.15 uur personeelskamer), wilt u meer
informatie of meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl.

Donderdag 10 november Nationaal schoolontbijt.
Vrijdag 11 november Lootjes trekken sinterklaasfeest (groepen 5 t/m 8).

Woensdag 16 november
Oudergesprekken (‘s middags/’s avonds - inschrijven Parro).
Uiterste inleverdatum schoenendozenactie.

Woensdag 23 november

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

Vergadering GMR (CBS Rehoboth Groot-Ammers - 20.00 uur).
Woensdag 30 november Vergadering MR (CBS Eben Haëzer Nieuwpoort - 20.00 uur).

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