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Inleiding

De kerstvakantie en feestdagen zijn voorbij, het
schooljaar gaat verder, maar het zijn wel de

eerste schooldagen in het jaar 2023.

Bij de start van dit nieuwe jaar willen we u,
in de plannen die gemaakt zijn,

bij alles wat komen gaat, van harte

God� ��b���e�d,
Zij� ��g�� e� Z�j� ��ef�� ��ew����n.

met een hartelijke groet,
Team CBS Eben Haëzer Nieuwpoort

Welkom

In groep 4 verwelkomen we Justina die in de kerstvakantie verhuisd is
naar Langerak. Anna en Senna hopen binnenkort vier jaar te worden
en starten deze maand in groep 1/2a.
We hopen dat deze nieuwe leerlingen zich vlot op hun gemak voelen
tussen de nieuwe vriendjes en vriendinnetjes in de groepen!

Binnen de ouderhulpdienst zwaaien we Elise Buijs uit (moeder van Abi, gr 7). Zij heeft jarenlang
heel wat potten koffie klaargezet, kabouterfeesten mee georganiseerd en vele
hand-en-spandiensten verricht. We willen haar hiervoor enorm bedanken! Zij draagt ‘het stokje’
over aan Ilse Jansen (mama van Stein, gr 5 en Fien, gr 1/2a). Ilse is inmiddels al enigszins
ingewerkt en komt met plezier het team van de ouderhulpdienst versterken. Daar zijn wij als
school heel blij mee, van harte welkom!

Ook heten we juf Kyra welkom, die aan het einde van de maand haar stage bij ons op school
hoopt te starten:

Even voorstellen…
Hoi, mijn naam is Kyra de Bruijn, ik ben 16 jaar oud en ik woon in
Streefkerk. Ik doe nu de opleiding onderwijsassistente op davinci in
Dordrecht. Ik zit in mijn eerste jaar en mag binnenkort eindelijk stage
gaan lopen. Waar ik super veel zin in heb. Ik vind het leuk om met
kinderen te werken en ze wat te leren. In mijn vrije tijd ben ik zelf veel
met kinderen bezig en kan het goed met kinderen vinden, vandaar de
keuze dat ik onderwijsassistente ben gaan doen. Dus jullie zouden me
vanaf 30 januari kunnen zien op het schoolplein of in de school maar
vooral in groep 3. Ik ben er 2 dagen in de week op de dinsdag en de
woensdag.
In mijn vrije tijd hou ik van winkelen, uiteten, leuke dingen doen met
vrienden en ook pas ik elke week op m’n nichtje of mijn buurkinderen.

Tot ziens!
Groetjes

Kyra de Bruijn
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KWINK

Onze methode voor sociaal emotioneel leren ‘Kwink’ richt zich deze maand op:

Kleutergroepen:
● Relaties hanteren; Vriendschap verkennen.
● Keuzes maken; Eerlijk zeggen als er iets mis is gegaan.

Overige groepen:
● Relaties hanteren; Laten zien waar je voor staat als er gepest wordt.
● Keuzes maken; Weten wat je kunt doen als er iets mis is gegaan.

Zendingsgeld

Het extra zendingsgeld dat bij elkaar gespaard is in december en dat van januari gaat naar CRR
noodhulp Oekraïne (Stichting Christian Refugee Relief Nieuw-Lekkerland), bestemd voor een
hulptransport in januari.

Schoolschoonmaak

Voor zover u ‘m nog niet op de kalender of in de agenda heeft staan, willen we u
herinneren aan de schoolschoonmaak die we op woensdagavond 18 januari a.s.
gepland hebben (19.00-20.30 uur).
We verwachten zover mogelijk van elk gezin een deelnemende ouder, dan is de
klus zo geklaard! U ontvangt hierover binnenkort meer informatie via juf Marjan
die verantwoordelijk is voor de organisatie.

Vriendengroep - ter herinnering: bericht jongerenwerk 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!

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

Afname toetsen groepen 3 t/m 8

Zo halverwege het schooljaar is in de weken van 16 en 23 januari de afname van
diverse toetsen (Cito) gepland in de groepen 3 t/m 8.
Deze toetsen brengen de ontwikkeling van uw zoon/dochter in kaart en geven een
methode-onafhankelijke vergelijking met groepsgenoten in Nederland. Het geeft
ons inzicht in wat uw zoon/dochter in de afgelopen periode heeft geleerd en helpt
de specifieke onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter vast te stellen voor de
tweede helft van het schooljaar.
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Om een goed beeld te krijgen is het helpend als de kinderen (zoveel mogelijk) uitgerust en fit
zijn. Overigens proberen we uiteraard zoveel mogelijk ontspannen om te gaan met de
toetsafname om te voorkomen dat leerlingen gespannen of zenuwachtig zijn. Dat is echt niet
nodig.

In verband met het verwerken en invoeren van de nieuwe toetsgegevens zullen resultaten
tijdelijk niet zichtbaar zijn in het ouderportaal van ParnasSys. Ongeveer een week voordat het
eerste rapport mee naar huis komt kunt u alles weer inzien.

Oudergesprekken

Naar aanleiding van de rapporten staan op maandag 20 februari
oudergesprekken gepland.

De inschrijvingen via Parro openen op maandag 6 februari voor
gezinnen met meerdere kinderen op school en vanaf dinsdag 7
februari is deze geopend voor iedereen.
Het is aan te raden om meerdere gesprekken niet meteen op elkaar
aan te laten sluiten, zodat u de tijd heeft om rustig te ‘schakelen’ en van het ene naar het andere
lokaal te lopen.

Voor leerlingen van de groepen 1 t/m 7 is de gespreksduur 10 minuten.

Voor leerlingen van groep 8 wordt een gesprek van 20 minuten ingepland, omdat naast het
rapport ook het schooladvies en de schoolkeuze aan bod komen. We nodigen de leerlingen van
deze groep uit om zelf bij het gesprek aanwezig te zijn. Naast maandag 20 februari is er ook op
woensdagmiddag 22 februari extra gelegenheid om een gesprek in te plannen voor leerlingen
van groep 8.

Heeft u vragen over het inschrijven voor deze oudergesprekken via Parro, weet ons dan te
vinden. We zien uit naar een goed gesprek met u!

Inschrijven nieuwe leerlingen

In de eerste week van februari organiseren we twee open
inloopmomenten voor nieuwe leerlingen en hun ouder(s).

Heeft u een kind dat in 2023 of 2024 de leeftijd van 4 jaar
bereikt, dan bent u van harte welkom om (opnieuw) kennis
te komen maken:

● woensdag 1 februari 9.30-10.30 uur
● donderdag 2 februari 16.00-17.00 uur

Een inschrijfformulier (en meer informatie) is eventueel te
vinden op de website, kan worden opgehaald op school of
opgevraagd via de e-mail (d.versluis@cbsmolenwaard.nl).

Binnenkort wordt in Het Kontakt de uitnodiging gepubliceerd,
maar brengt u deze informatie ook gerust onder de aandacht
bij uw buren/bekenden wanneer zij nog niet bekend zijn met
onze school. Bedankt!

Uiteraard is het ook mogelijk om buiten de open inloop om
een afspraak te maken.

Link naar de poster hiernaast in groot formaat.

(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad - afgekort (G)MR

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
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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

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).

Donderdag 22 december
Kerstvieringen.
Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.

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

Weken van 16 en 23
januari Afname diverse Cito-midden toetsen in de groepen 3 t/m 8.

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

Woensdag 1 februari Open inloopmoment 1: kennismaken/inschrijven nieuwe leerlingen
(9.30-10.30 uur).

Donderdag 2 februari Open inloopmoment 2: kennismaken/inschrijven nieuwe leerlingen
(16.00-17.00 uur).

Maandag 6 februari

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 16 februari Rapport mee naar huis (met uitzondering van kleuters die dit schooljaar
gestart zijn).

Maandag 20 februari Oudergesprekken (inschrijving via Parro).
Donderdag 23 februari Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.
27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie.

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

Overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten

Link bijlage ‘geldzorgen - gemeente molenlanden’

Aanbod sociaal team Gemeente Molenlanden:

● Piep zei de muis voor kinderen 4 – 8 jaar vanaf 14 februari in Nieuw-Lekkerland
● Dappere Dino's voor kinderen 6 - 8 jaar locatie afhankelijk van de aanmeldingen
● Heleboel gevoel voor kinderen van 8 - 11 jaar locatie afhankelijk van de aanmeldingen
● Powerkids voor kinderen van 9 – 12 jaar locatie afhankelijk van de aanmeldingen
● Behandelprogramma voor angstige kinderen en jongeren locatie afhankelijk van de

aanmeldingen
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