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Zendingsactie - schoenendoos

De stapel prachtig versierde en gevulde schoenendozen groeit gestaag, mooi! Dank jullie wel!

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

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

Dankdag woensdag 2 november - bericht van de bid- en dankdagcommissie

Hallo meiden en jongens,

Woensdag 2 november is het weer dankdag.
We nodigen jullie van harte uit voor de kinderdienst van de
gezamenlijke kerken van Nieuwpoort en Langerak.
Het thema is Wie dank jij?

14.30 uur in de hervormde kerk van Nieuwpoort.

Naast dat er voor iedereen een leuke verrassing is vragen
we jullie ook wat mee te nemen voor de voedselbank.
Denk daarbij aan houdbare droge producten:
broodbeleg of cosmetica, macaroni, rijst, koffie, shampoo,
douchegel en tandpasta.

Hierbij de link naar een leuk gezinsdagboekje waarmee je thuis aan de slag kunt!

Schoolontbijt donderdag 10 november

Normaal gesproken koppelen we het schoolontbijt aan dankdag, maar helaas is
dat dit jaar niet mogelijk. Dit schooljaar starten we donderdag 10 november
met een ontbijtje in de klas.

We vragen u om uw kind(eren) deze morgen de 4 B’s mee te geven, in een
zakje zodat dit na afloop van het ontbijt ook weer gemakkelijk (in de tas) mee
terug naar huis kan: Bord, Beker, Bestek, Bakje (deze laatste is alleen
nodig wanneer uw kind graag yoghurt met eventueel muesli eet).

In de ouderbrief vindt u de samenstelling van het ontbijtje en meer informatie over een gezonde
start van de dag.

KWINK

Onze methode voor sociaal emotioneel leren ‘Kwink’ richt zich deze maand op:
● Kleutergroepen: Ontdekken en vieren van verschillen.
● Overige groepen: Verschillen tussen klasgenoten herkennen en waarderen.
● Schoolbreed: Werken aan zelfvertrouwen en Doorzetten in moeilijke situaties.
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Oudergesprekken

Op woensdag 16 november nodigen wij u graag uit voor een gesprek met de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
In dit gesprek komt het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind(eren) ter
sprake, aan de hand van de vraag 'Hoe kunnen wij als school in samenwerking
met u het beste aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind(eren)?'
Met onderwijsbehoefte bedoelen we 'wat heeft het kind nodig om tot leren en
ontwikkeling te komen?'.

Het inschrijven voor deze oudergesprekken gaat via de gespreksplanner in
Parro. Deze zal vanaf maandag 7 november 9.00 uur geopend zijn voor gezinnen met meerdere
kinderen bij ons op school en vanaf dinsdag 8 november 9.00 uur voor iedereen. U kunt zich
inschrijven t/m vrijdag 11 november.

Heeft u vragen rondom het inschrijven via Parro of in het algemeen, weet ons dan te vinden. We
zien uit naar fijne gesprekken met u!

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.

Afgelopen dinsdagmiddag 18 oktober kwam het ouderpanel bij elkaar en werd
onder andere gesproken over de start van het schooljaar en
ouderbetrokkenheid. Soms is het moeilijk om voldoende ouderhulp te vinden
bij activiteiten. Begrijpelijk omdat dit vooral overdag is en velen dan hun werk
of andere bezigheden hebben. Toch hierbij een oproep: kijk eens of u bij één
van de komende activiteiten kunt helpen. Aan de ene kant omdat extra
handen nodig zijn. Aan de andere kant omdat we het fijn vinden als u
betrokken bent bij het schoolleven van uw kind.

Ouders die de afgelopen weken geholpen hebben zijn enthousiast: "Het is leuk en handig als
verschillende ouders kunnen helpen, als iedereen een keer kan is het mooi verdeeld" en "Het is
leuk en bijzonder om meer te zien van wat je kind doet. Kinderen vinden het zelf ook vaak leuk,
samen fijne herinneringen aan school."

Wat is het fijn als iedereen, wanneer mogelijk, zijn/haar steentje bijdraagt. Hartelijk dank voor
uw inzet! Zo kunnen activiteiten als een museumbezoek, verkeersles, een sporttoernooi,
voorlezen gewoon doorgaan. En u kunt iets meemaken van de plek waar uw kind(eren) zo'n 25
uur per week doorbrengt. Zien we u binnenkort?

Sinterklaas

Het duurt nog ‘even’, maar deze maand starten de voorbereidingen voor het
sinterklaasfeest op maandag 5 december.
Vrijdag 11 november a.s. zullen in de groepen 5 t/m 8 lootjes worden
getrokken. Het is de bedoeling een cadeautje (richtbedrag € 4,50) te kopen
voor de desbetreffende klasgenoot (óf juf/meester), dit te ‘verpakken’ in
een surprise en te voorzien van een gedicht. Veel plezier en succes
daarmee!

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen hun surprise net als vorig schooljaar al vanaf
woensdag 30 november mee naar school brengen, zodat we in de gang boven weer een mooie
surprise-tentoonstelling kunnen maken.
*Let op: Het is niet de bedoeling dat de naam voor wie de surprise bestemd is al zichtbaar is
tijdens de tentoonstelling. Deze kan ergens onderop geschreven worden óf het gedicht/de naam
kunnen naderhand op maandag 5 december toegevoegd worden.
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Leuk om op deze manier de kunstwerken uitgebreid te bewonderen. Uiteraard laten we u via
Parro meegenieten!

De groepen 1 t/m 4 krijgen op 5 december een cadeautje van de Sint zelf.
Meer praktische informatie over het sinterklaasfeest leest u in de volgende nieuwsbrief.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

We blikken terug op een geslaagde ouderavond
woensdagavond 19 oktober. We hoorden en dachten
uitgebreid na over seksuele vorming die niet los te zien
is van de opvoeding. Hoe een open houding van jongs
af aan, een voorbeeld zijn en ‘er zijn’ voor uw
kind(eren) belangrijke factoren zijn in het onderling
contact en in liefde en trouw onderwerpen besproken
kunnen worden die uw kind mogelijk bezig houden op
dit vlak.

We kregen onder andere de volgende boekentips mee die u wellicht waardevol en bruikbaar
vindt: ‘Wonderlijk en waardevol’ (door Elly v/d Gouwe-Dingemanse) en ‘Saar en Jop praten over
seksualiteit’ (door Arjet Borger en Marieke ten Berge), beide ook te leen bij de Bibliotheek
Aanzet.

Na de voorjaarsvakantie staan in de groepen onze lessen van de methode ‘Wonderlijk
gemaakt’ op de planning. We brengen u tegen die tijd via de nieuwsbrief op de hoogte
van de onderwerpen die in de verschillende groepen aan bod komen.

We wensen u als ouder(s)/verzorger(s) wijsheid toe in de opvoeding van uw kind(eren) in het
bijzonder als het gaat om seksuele vorming. Het is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend om
de juiste benadering of bewoordingen te vinden en daarom is het zo fijn om daarbij
handreikingen te krijgen en als school een goede lesmethode in huis te hebben die ons hierbij op
weg helpt.

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

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 aan de Binnenhaven in Nieuwpoort.
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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 in alle groepen.
Studiemiddag team - kinderen zijn ‘s middags vrij.

Vrijdag 11 november Lootjes trekken sinterklaasfeest (groepen 5 t/m 8).

Woensdag 16 november
Oudergesprekken (‘s middags/’s avonds - inschrijven via 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).

Maandag 5 december
Inzameling boodschappen voedselbank.
Sinterklaasfeest.

Maandag 12 december Bidden voor school (8.30-9.15 uur personeelskamer), wilt u meer
informatie of meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl.

Dinsdag 13 december Inloopspreekuur Opvoeding en Ontwikkeling Jong JGZ
(14.00-16.00 uur - spreekkamer 1e verdieping centrale hal).

Donderdag 22 december
Kerstvieringen.
Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.

26 december t/m 6 januari Kerstvakantie.

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

Overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten

Aanbod Sociaal Team gemeente Molenlanden

Powerk!ds in Nieuwpoort - voor kinderen van 9 t/m 12 jaar

Wanneer ouders gaan scheiden, verandert er veel in het leven van een kind. Erover praten helpt,
maar dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Bij Powerk!ds krijgen kinderen van gescheiden ouders de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
Powerk!ds is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Door middel van verschillende leuke werkvormen gaan we op een ontspannen manier in gesprek
over de thema’s ‘Emoties’ en ‘2 Huizen’.

Kinderen vinden herkenning bij elkaar en kunnen van elkaar leren
hoe om te gaan met lastige situaties.
Zou het voor uw kind fijn zijn om mee te doen? Aanmelden kan via
het Sociaal Loket, 088 75 15 100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl

Datum: dinsdagmiddag 15 en 22 november 2022
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Locatie: Brede School de Veste, Waterlinie 8, Nieuwpoort
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Online ouderavond ‘Goed gesprek NIX18’

Op dinsdagavond 8 november 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 niet roken en drinken voor
je 18e en de 'voorbeeld' rol van ouders hierbij.

Wij willen zo veel mogelijk ouders in de regio
bereiken. Daarom vragen wij jullie via social media,
website en nieuwsbrief de uitnodiging voor de
ouderavond te verspreiden. Dit kan door het delen
van de post op de Facebookpagina van de Dienst
Gezondheid & Jeugd of door het plaatsen van een
eigen post. Hiervoor hebben wij alvast een
tekstvoorstel gemaakt, zie bijlagen of download het
totale communicatiepakket via:
https://we.tl/t-BCqWV2eLGd

We verwijzen voor meer informatie naar de website
www.goedgespreknix18.nl, hier kunnen ouders zich ook aanmelden voor de online
informatieavond en alvast ons online magazine bekijken met meer informatie en tips.
Voor meer informatie over de ouderavond kunt u contact opnemen met mij. Alvast bedankt!
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