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Inleiding

In deze adventstijd zien we uit naar het kerstfeest waarbij we dankbaar de geboorte van Jezus
mogen vieren. Een mooie tijd, waarin we op school veel gezelligheid en waardevol samenzijn
ervaren van lichtjes in de donkere ochtendschemering en de kerstvieringen.

Aan de andere kant kan er ook worden opgezien tegen kerst en feestdagen omdat dan juist die
lege plek in het gezin ervaren wordt of we aan het einde van het jaar stilstaan bij wat er allemaal
was of is aan zorg en moeite in ons leven.

Goed en bemoedigend om te weten dat we in de adventstijd
ook mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus. De tijd
zonder moeite, pijn en verdriet; mag dat een houvast, een
‘licht’ zijn voor ons allemaal!

Zo rond de overgang naar een nieuw jaar realiseren we ons
opnieuw hoe mooi en bijzonder het is om samen met u te
mogen optrekken in de zorg voor uw kind(eren)...

W� wense� � e� d� kindere� ee� fijn�
ke�stvakanti�, goed� feestdage� e� God�

zege� voo� 2023 to�!
Welkom en afscheid

De overgang naar het nieuwe jaar 2023 staat in het bijzonder ook in het teken van een
nieuwe fase in het leven van juf Laura. Zij neemt afscheid van ons, van het onderwijs
en hoopt een ‘nieuwe koers te gaan varen’!

Op vrijdag 23 december viert groep 4 samen met juf Laura een klein afscheidsfeestje
en kunt u vanaf 12.15 uur uw kind(eren) ophalen in het klaslokaal. U heeft dan de gelegenheid
om juf Laura gedag te zeggen.
Vanaf 12.30 uur zijn ook overige ouder(s)/verzorger(s) uiteraard van harte welkom om even
binnen te lopen.
We kijken terug op een periode waarin juf Laura zich met liefde, vol energie en enthousiasme,
heeft ingezet op onze school en we bidden haar van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Met het afscheid van juf Laura, vindt een verschuiving plaats binnen het team. Juf Ester zal
samen met juf Marieke verantwoordelijk zijn voor groep 4.
Op de lege plaats van juf Ester in groep 7 verwelkomen we juf Eva, zij stelt zichzelf verderop aan
u voor.

Het nieuwe jaar 2023 betekent ook voor juf Bertine een frisse, nieuwe start! Zij hoopt na een
lange periode van verlof in verband met de geboorte van haar dochtertje weer aan de slag te
gaan naast juf Marion in groep 5.
Dit betekent dat juf Daniëlle afscheid neemt van groep 5 en ‘verhuist’ naar groep 1/2A waar zij
op woensdagmorgen samen met juf Evelien gaat optrekken. Daarnaast zal zij extra uren met
individuele of groepjes kinderen aan het werk zijn.
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We bidden de collega’s en kinderen in alle bovengenoemde veranderingen van harte Gods
nabijheid toe en hopen dat iedereen vlot gewend is in de nieuwe situaties.

Even voorstellen…
Beste ouders,
Wat leuk dat ik me als nieuwe juf van groep 7 aan jullie mag
voorstellen. Mijn naam is Eva Hakkesteeg. Ik woon momenteel in
Brandwijk, in mei zal ik verhuizen naar Bleskensgraaf. Mijn vriend en
ik hopen namelijk in mei te trouwen! Momenteel zijn we bezig met de
voorbereidingen voor het huis en de bruiloft.
Een aantal jaar geleden liep ik op CBS Eben Haëzer stage en nu kijk ik
ernaar uit om in januari als juf aan de slag te gaan. Ik geniet ervan
om kinderen les te geven en bovenal om samen met hen met het
geloof bezig te zijn. Ik zie uit naar een mooie tijd op de Eben Haëzer.
Tot ziens! Juf Eva.

Zendingsactie - schoenendoos

Maar liefst 41 prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen konden
worden weggebracht naar één van de landelijke verzamelpunten.
Van daaruit zullen de dozen op reis gaan naar kinderen in Roemenië,
Moldavië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, vluchtelingen op Griekse
eilanden, Sierra Leone en Togo.

Hartelijk dank voor de bijdragen aan deze mooie manier van omzien naar
de ander en te delen van wat God ons geeft.

Debat groep 7 en LeerSaam in Den Haag

“De dierenweide bij de Vijverhof moet blijven!”
Met deze stelling wonnen de kinderen van
LeerSaam en groep 7 de voorronde van een
debatwedstrijd van de Derde Kamer.

Afgelopen vrijdag 25 november werden we
met de bus opgehaald voor een dagje Den
Haag. ‘s Morgens was eerst de
kinder-debatwedstrijd in de eerste kamer,
deze was live te volgen.
Na een pannenkoekenmaaltijd kregen we nog
een rondleiding in de tweede kamer, waar we
onze vragen mochten stellen aan een aantal
kamerleden.

Een korte film-impressie van deze dag volgt.
Een uitgebreider artikel vindt u via deze link en het in Het Kontakt.

KWINK

Onze methode voor sociaal emotioneel leren ‘Kwink’ richt zich deze maand op:
● Schoolbreed: Doorzetten in moeilijke situaties.
● Kleutergroepen: Vriendschap verkennen (voortgezet in januari).
● Overige groepen: Laten zien waar je voor staat als er gepest wordt (voortgezet in
januari).
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Sinterklaas

In school heerst in de voorbereidingen op het sinterklaasfeestje een gezellige sfeer. In de hal is
een pietenschool en met regelmaat zijn er leuke opdrachten of berichtjes voor de kinderen.
Vorige week werd iedereen verrast met een lekker schoencadeautje!

Zoals eerder aangekondigd mogen kinderen van de groepen 5
t/m 8 vanaf woensdag 30 november hun surprise alvast
meebrengen naar school voor de superleuke, creatieve
surprise-tentoonstelling* boven in de gang.
(*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.)

Erg leuk om op deze manier elkaars kunstwerken uitgebreid te
bewonderen. Bent u nieuwsgierig, dan van harte welkom om na schooltijd op donderdagmiddag
(15.15-15.30 uur) of vrijdagmiddag (12.30-12.45 uur) een kijkje komen nemen!

Op maandag 5 december verwachten we sinterklaas en zijn pieten om ongeveer 8.30 uur bij
ons op school.
● Kleuters worden met de jassen aan in hun eigen klaslokaal verwacht en gaan om 8.25 uur

gezamenlijk naar het schoolplein (als u aan de late kant bent, vindt u de groep van uw kind
dus buiten op het schoolplein).

● Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verzamelen als de bel gaat bij hun eigen klasgenoten op
het schoolplein.

Ouders zijn van harte uitgenodigd mee te kijken als we sinterklaas op het schoolplein begroeten,
wilt u plaats nemen achter de groepen leerlingen en niet ertussen. Hartelijk dank.

Kerstvieringen

Donderdagavond 22 december hopen we het kerstfeest met de
kinderen te vieren. We staan stil bij de komst van Jezus, Gods Zoon,
die heel speciaal ook voor ons naar deze wereld kwam:

‘Wan� zo li�� he�� God de we���d ge���, da� Hij Zij� en����bo���
Zo�n ge����n he��, op��� i�d�� di� in Hem ge����, ni�� ve���r��
ga��, ma�� �e���g �e��n ��e�’ (Johannes 3:16, HSV).

We nodigen u 19.00-19.45 uur van harte uit in de eigen groep van
uw kind(eren), kleutergroepen samen in het speellokaal.
In verband met de ruimte en veiligheid mag elke leerling één
ouder/belangstellende meenemen (uitzondering: een kind dat als
enige van het gezin bij ons op school zit, mag beide ouders
meenemen).

Na afloop van de kerstvieringen krijgen de kinderen in hun eigen groep iets te drinken en wat
lekkers. In de centrale hal is er gelegenheid voor een moment van ontmoeting met andere
ouders en staat er een heerlijk kopje koffie/thee voor u klaar.

Gevonden voorwerpen

In de week voor de kerstvakantie worden alle gevonden voorwerpen weer opgeruimd.
Vanaf woensdag 14 december t/m dinsdag 20 december liggen deze uitgestald voor
het raam naast de bibliotheek. Neemt u een kijkje of er toevallig iets van uw
kind(eren) bij is, voordat het 21 december echt weg gaat?
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Vriendengroep - bericht van de jongerenwerkers van de Gemeente Molenlanden

Het jongerenwerk van Jong Molenlanden houdt zich op preventief vlak bezig
met signaleren, motiveren en activeren van jongeren. Dat doen we onder
andere door middel van 1 op 1 coaching bij laagdrempelige hulpvragen,
gastlessen, ambulant werk (letterlijk de straat op en in gesprek gaan met
jongeren), meedenken met de gemeente over jongeren en het opzetten van
groepen.
Het groepswerk is gericht op het ontmoeten van (nieuwe) vrienden, het
bevorderen van interacties van zowel groepen als individuen en biedt een
laagdrempelig aanspreekpunt met de jongerenwerker.

Vanaf 9 januari 2023 start in Nieuwpoort/Langerak een nieuwe groep, “Club Veste”.
Jongeren uit de hele omgeving van 10 t/m 14 jaar kunnen aansluiten in de speelzaal van het
schoolgebouw voor gezellige activiteiten. Er liggen gezelschapsspellen klaar, er kan gegamed
worden en we gaan creatief met elkaar aan de slag.
“Club Veste” wordt 1 keer in de 2 weken georganiseerd van 15:00 tot 17:00 uur. Wij kijken er
naar uit om een succesvolle groep op te zetten met veel gezellige bijeenkomsten!

Donderdag 22 december komen wij naar de scholen voor een kennismaking met warme
chocolademelk, spreek ons gerust aan! Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
Als je meer wilt weten over “Club Veste” kun je contact opnemen met Daphne (06-81368623) of
Jetze (06-28508180). Mailen kan naar info@jongmolenlanden.nl

Rekenen

Wij zijn ons aan het oriënteren op de vervanging van onze rekenmethode m.i.v.
het nieuwe schooljaar. Van onze huidige methode Wereld in Getallen is inmiddels
een vernieuwde versie op de markt en ook Gynzy die hierop aansluit met de
digitale verwerking gaat hierin mee. Wereld in Getallen zelf heeft in de
vernieuwde versie uitgebreid eigen digitale mogelijkheden ontwikkeld en Gynzy
geeft sinds kort een verwerking op papier uit. Kortom, goed om beide eens
uitgebreid uit te proberen en te onderzoeken. Blijven we werken met een
combinatie van beide óf kunnen we een keuze maken voor één van beide.

Tijdens deze oriëntatie kwamen we een leuke tip tegen die ook voor thuis
interessant is. Via deze link vindt u een overzicht van rekenspellen die gewoon
in de winkel of bij de kringloop te koop zijn en die naast spelplezier een
bijdrage leveren aan het oefenen en leren rekenen. Zo gaan spelen, leren en
plezier hand in hand, mooi toch?!

(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad - afgekort (G)MR

Van de GMR CBS Molenwaard
Op 23 november 2022 heeft de GMR vergaderd over de volgende agendapunten:
Het jaarverslag van de GMR is goedgekeurd, u kunt het hier lezen.
Het vakantierooster 2023-2024 is goedgekeurd door de personeelsgeleding van de GMR.
We hebben de thema avond van 19 oktober 2022 geëvalueerd. We waren blij met de opkomst, al
zien we wel dat het lastig is om ouders enthousiast te krijgen voor deze thema-avonden. Dat is
jammer omdat we steeds proberen om een passend thema te vinden dat alle ouders aanspreekt.
De avond zelf was interessant en passend bij de scholen. We hebben ook van de ouders positieve
reacties gekregen. We hopen volgend jaar weer een thema avond voor u te verzorgen, hopelijk
zien we u dan (terug).

Op 12 december gaan twee GMR leden als afvaardiging naar de bestuursvergadering. Jaarlijks
komt er een afvaardiging van het bestuur bij een GMR vergadering en vice versa. We kunnen zo
van elkaars expertise gebruik maken en de lijntjes kort houden. Eén van de onderwerpen die we
willen bespreken met het bestuur is de begroting voor het jaar 2023.

In het kader van onze deskundigheidsbevordering hopen een aantal leden van de GMR in januari
2023 een cursus te volgen bij het CNV. Deze cursus is speciaal gericht op de GMR onderwerpen.
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Van de MR CBS Eben Haëzer Nieuwpoort
Op 23 november hebben we ook vergaderd met de MR. We hebben het vakantierooster 2023-
2024 besproken en op de GMR vergadering goedgekeurd. Daarnaast is het huishoudelijk
reglement aangepast en hebben we gesproken over de uitkomst van de peiling met betrekking
tot de schooltijden.
De gegevens van de peiling omtrent de schooltijden willen we zorgvuldig analyseren. Er zijn een
aantal dubbel-stemmen per gezin binnengekomen en het is goed om te bedenken wat te doen
met het feit dat we ouders van groep 8-leerlingen gevraagd hebben om te stemmen terwijl zij de
school zullen verlaten. Op dit moment kunnen we dus nog geen concrete uitspraken doen over
de conclusie en het vervolg van de peiling. Wel zullen we ook peilen binnen het team.

Magazine Ouders van Waarde
Jaarlijks bieden we ouders twee keer het magazine (of in de afgelopen twee jaar een mooi boek)
'Ouders van Waarde' aan. Helaas wordt er dit najaar geen nieuw blad door de organisatie Ouders
van Waarde gemaakt, omdat de productie te duur geworden is i.v.m. de hoge papierkosten. We
vinden het heel jammer dat we u dit mooie blad dus deze keer niet kunnen aanbieden, maar
verwachten het blad voortaan nog eens per jaar aan het einde van het schooljaar.

Vergaderingen
De komende vergaderingen staan gepland op CBS Eben Haëzer te Groot Ammers:

- 18 januari 2023: 19.00 - 20.00 uur MR vergadering
- 18 januari 2023: 20.00 - 22.00 uur GMR vergadering

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).

Vakantierooster schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023

Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024

Goede Vrijdag en Pasen 29-03-2024 t/m 01-04-2024

Meivakantie (incl. Hemelvaart) 27-04-2024 t/m 12-05-2024

Pinksteren 20-05-2024

Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

Informatie m.b.t. extra lesvrije dagen voor bijvoorbeeld studiedagen van het team volgt later.

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

v.a. woensdag 30
november

Surprise mag mee naar school voor de tentoonstelling. U bent van
harte uitgenodigd om na schooltijd een kijkje te komen nemen:
donderdagmiddag 1 december (15.15-15.30 uur) en vrijdagmiddag 2
december (12.30-12.45 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).

Zaterdag 17 december +
maandag 19 december

Buitenschoolse activiteit: Voorleesmiddag in Stadsboerderij
‘Vredebest’, Binnenhaven 24 Nieuwpoort (14.30-16.00 uur).

Woensdag 21 december Gevonden voorwerpen gaan weg - kijkt u op tijd of er nog iets van
uw kind(eren) bij is.

Donderdag 22 december
Kerstvieringen.
Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.

Vrijdag 23 december

Laatste werkdag juf Laura - kinderen van groep 4 mogen vanaf
12.15 uur opgehaald worden in de groep.
Overige ouders die juf Laura gedag willen zeggen zijn om 12.30
uur van harte welkom in het lokaal van groep 4.

26 december t/m 6 januari Kerstvakantie.

Maandag 9 januari

Hoofdluis thuiscontrole.
Inzameling boodschappen voedselbank.
Bidden voor school (8.30-9.15 uur personeelskamer), wilt u meer
informatie of meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl.
Naschoolse activiteit voor 10-14 jarigen: ‘club Veste’ in het
speellokaal door jongerenwerkers Molenlanden (15.00-17.00 uur).

Donderdag 12 januari
Ouderinloop:

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

Woensdag 18 januari
Schoolschoonmaakavond (19.00-20.30 uur).
MR- vergadering (19.00 uur) en GMR-vergadering (20.00 uur).

Maandag 23 januari

ABC-expeditie groep 3 (bibliotheek).
Biebactiviteit groep 4 met ouder/opa/oma (informatie volgt).
Naschoolse activiteit voor 10-14 jarigen: ‘club Veste’ in het
speellokaal door jongerenwerkers Molenlanden (15.00-17.00 uur).

Dinsdag 24 januari
Inloopspreekuur Opvoeding en Ontwikkeling Jong JGZ
(14.00-16.00 uur - spreekkamer 1e verdieping centrale hal).
Ouderpanel (14.15-15.10 uur).

Maandag 30 januari Leesactiviteit kleutergroepen met (groot-)ouders, n.a.v. de
nationale voorleesdagen (informatie volgt).

Link naar de volledige jaarplanning van dit schooljaar (onder voorbehoud van wijzigingen).
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Overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten

Link bijlage ‘geldzorgen - gemeente molenlanden’

Piano-lessen voor kinderen in Groot-Ammers

Graag willen wij bij de ouders/kinderen in en om Groot-Ammers onder de aandacht
brengen dat er sinds kort ook de mogelijkheid is om pianolessen te volgen in
Groot-Ammers via MC Forte. Bekijk voor meer informatie de korte video of bezoek
de website: www.mcforte.nl

Kennismaken: BUURTGEZINNEN

Ik ben Linda van der Burgh, sinds juni coördinator Buurtgezinnen in
Molenlanden.

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op.
Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of
door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders.

Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden
en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van
Buurtgezinnen!

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen
gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders ontlast.

In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen,
geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren.

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden?
Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt?

Via onderstaande linkjes kun je kijken waarvoor we op dit moment een gezin zoeken en krijg je
een idee bij wat een vraag zou kunnen zijn. Of bekijk de flyer (ook op school beschikbaar).

Wanneer je een vraag heb of juist steun kunt bieden, neem gerust contact met me op.

Groetjes Linda

06 – 38720258   I linda@buurtgezinnen.nl I www.buurtgezinnen.nl
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