
Nieuwsbrief
februari 2023

Inleiding

In deze tijd van het afronden van de toetsen en de voorbereidingen voor de rapporten een mooi
stukje ‘relativeren’, geschreven door Chris Lindhout:

Waarderen meten beoordelen
Wat is de maat
waarmee liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets
waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal
waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test
waarmee geloof wordt vastgesteld?

Testen toetsen
Registreren en meten

Onderzoeken en keuren
Om wat zeker te weten?
Dat je gelukkig bent?
Goed in je vel?
Tevreden en dankbaar?

… er is geen tabel
geen schaal en geen norm
voor de meest waardevolle zaken.
Maar de maat waar ik mijn leven op bouw
is Gods liefde en eeuwige trouw!

Welkom

Deze maand verwelkomen we Fem in groep 1/2b. We hopen dat zij zich vlot op haar gemak voelt
tussen de nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij ons op school!

Ook heten we juf Wieke welkom, die later deze maand haar stage bij ons op school hoopt te
starten:

Even voorstellen…
Beste ouders,
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Wieke
Boele, ik ben 20 jaar oud en woon in Brandwijk. Ik zit in het vierde jaar
van de pabo en hoop tot en met de zomervakantie mijn stage op CBS
Eben-Haëzer te lopen. Ik zal voornamelijk op de donderdag en vrijdag
aanwezig zijn in groep 8 en groep 6. Ik heb er ontzettend veel zin in en
hoop op een leerzame periode.
Tot ziens! Juf Wieke

Inschrijven nieuwe leerlingen - herinnering

We brengen opnieuw de inloopmomenten onder de aandacht die deze week gepland staan.

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).
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In Het Kontakt is 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. Link naar
de poster.

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

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.

Neemt uw kind deel aan LeerSaam of DoeSaam en wilt u de betreffende leerkracht spreken,
nodigen we u van harte uit contact op te nemen:
LeerSaam: juf Inge i.baelde@cbsmolenwaard.nl; DoeSaam: juf Annemieke a.dewit@cbsmolenwaard.nl

Heeft u vragen over het inschrijven voor deze oudergesprekken via Parro, weet ons dan te
vinden. Wanneer het voor u echt niet mogelijk is om op de geplande dag(en) een afspraak te
maken, neemt u dan contact op met de leerkracht om te zoeken naar een alternatief
gespreksmoment. We zien uit naar een goed gesprek met u!

KWINK

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

Kleutergroepen:
● Besef van jezelf; Kwaliteiten leren kennen.
● Besef van de ander; Elkaar nog beter leren kennen, wat gebeurt er buiten

de klas.

Overige groepen:
● Besef van jezelf; Weten hoe persoonlijke kwaliteiten bijdragen aan een prettige groep.
● Besef van de ander; Begrijpen hoe de ander de wereld ziet.

Terugblik

Schoolschoonmaak 18 januari: hartelijk dank voor wie aanwezig was en heeft
meegeholpen!!! Weer een letterlijk frisse start aan het begin van het nieuwe jaar!

Zendingsgeld
We konden met het extra zendingsgeld dat bij elkaar gespaard is in december en januari € 150,-
overmaken naar CRR noodhulp Oekraïne (Stichting Christian Refugee Relief
Nieuw-Lekkerland), bestemd voor een hulptransporten.

Daarnaast is ons sponsorkindje Ariana in Guatemala 15 maart jarig. We hebben
extra geld overgemaakt voor een cadeautje voor haar en haar klas!
De kinderen van de groepen 3 en 7 sturen haar deze maand post.

Dank voor alle trouwe bijdragen waarmee we van onze rijkdom kunnen delen!
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Hoofdluis

Momenteel is er sprake van diverse meldingen van hoofdluis op school, vandaar bij deze hiervoor
extra aandacht in de nieuwsbrief.

In het kort:
● Luizen op het hoofd geven alleen jeuk, ze kunnen geen kwaad, doktersbezoek is

niet nodig.
● Luizen en slecht wassen hebben niets met elkaar te maken.
● Controleer regelmatig en kam met een luizenkam.

Luizen geconstateerd?:
● Kam twee weken lang elke dag het haar van iedereen in huis met een luizenkam.
● Behandel het haar met een lotion of shampoo.
● Blijf regelmatig alle gezinsleden controleren.

Leest u hieronder ook de uitgebreide informatie

Controleer regelmatig
Hoe eerder u luizen of eitjes ontdekt, hoe sneller u de luizen kunt weghalen. Kinderen hebben
vaak luizen zonder het te weten.
Kijk tussen de haren en kam met een speciale fijntandige luizenkam of stofkam (deze kunt u
eventueel op school krijgen). Doe dit regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per maand.
Als u alleen kijkt, zonder te kammen, dan is de kans groot dat u luizen mist. Doe dus allebei:
1. Kijk tussen de haren.

Vooral op plekken die jeuken, achter de oren, onder de pony en in de nek.
Hoofdluizen kunt u zien bewegen. Of u ziet grijze puntjes (de eitjes) die aan het haar vast
zitten.

2. Controleer het haar met een luizenkam.
Maak eventueel eerst het haar nat en doe er crèmespoeling in. Spoel dat niet uit. Dit helpt
tegen klitten.
Kam vanaf de huid tot aan de punten van het haar. Doe dit boven een
wit papier of een witte wasbak.
Luizen die bij het kammen in de wasbak of op het papier vallen, ziet u
als kleine grijze of bruine spikkels bewegen.Als u klaar bent, spoelt u
de crèmespoeling uit het haar.

Wat te doen als u luizen ontdekt?
● Controleer het hele gezin en blijf twee weken lang dagelijks

controleren.
● De personen die luizen of neten hebben, moeten behandeld worden.

Dat kan met een antihoofdluismiddel in combinatie met twee weken lang dagelijks kammen
(zie hierboven). Zie eventueel het filmpje ‘Luis in je haar? Kammen maar!’.

● Daarnaast is het aan te raden beddengoed, pyjama's, jassen en knuffels te wassen (3 weken
in afgesloten vuilniszakken wegzetten of een nacht in de vriezer kan ook).

● Meld het op school en andere plekken waar uw kind met veel andere kinderen speelt. Dan
kunnen andere ouders hun kind ook controleren.

Tips antihoofdluismiddelen
● DA Groot-Ammers (dagelijks geopend): Prioderm lotion en shampoo, Swaab lotion, X-t Luis;
● Kruidvat anti-luis shampoo;
● Online is er vást ook van alles te bestellen.

Wanneer u hoofdluis constateert en dit meldt op school, informeren wij de betreffende groep en
regelen extra controles. Uiteraard pakken we een melding discreet en vertrouwelijk op.
Als u advies nodig heeft m.b.t. het controleren op of behandelen van hoofdluis kunt u contact
zoeken met juf Heleen of Kim den Boer (06 23778446) of de website van het RIVM raadplegen.

Met de voorjaarsvakantie zullen alle luizen-/opbergzakken mee naar huis gegeven
worden om weer een keer te wassen. Wilt u deze na de vakantie weer aan uw kind(eren)
meegeven naar school?
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Na de voorjaarsvakantie vindt op maandag 6 maart een uitgebreide controle in alle
groepen plaats. Wilt u eraan denken het kapsel van uw kind deze dag eenvoudig te houden,
zodat het gemakkelijk controleren is? Vlechtjes bijvoorbeeld zijn erg mooi, maar in dit geval niet
zo praktisch.

Hartelijk dank voor alle medewerking en veel succes wanneer u ermee te maken heeft!

Lidmaatschap schoolvereniging

De ’Vereniging tot Stichting en instandhouding van scholen met de
Bijbel te Groot-Ammers en Langerak’ staat aan de basis van onze
scholen in Groot-Ammers en Nieuwpoort. Met een lidmaatschap
versterkt u uw betrokkenheid bij de scholen. Leden kunnen via de
ledenvergaderingen een actieve inbreng hebben op het beleid. Met elkaar kunnen wij de
identiteit en de ontwikkeling van onze scholen mede vormgeven. Bij de leden van onze
vereniging zal binnenkort via een automatische incasso de bijdrage voor uw lidmaatschap voor
het jaar 2023 worden afgeschreven.

Bent u nog geen lid maar wilt u meer informatie of wilt u zich bij de vereniging aansluiten, vindt
u via deze link het aanmeldformulier. Een lidmaatschap kost slechts € 6,- per jaar. Een
lidmaatschap is persoonlijk, meerdere gezinsleden/ouders kunnen afzonderlijk van elkaar lid
zijn. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn m.b.t. de incasso of het lidmaatschap, dan kunt
u contact opnemen met Rosemarie Buijserd (r.buijserd@cbsmolenwaard.nl).

(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad - afgekort (G)MR

Verslag MR Nieuwpoort (18 januari)
We hebben de begroting van 2023 ingezien en zijn geïnformeerd over de mogelijke opties die
onderzocht worden om de Cito-toetsen te vervangen die met ingang van het nieuwe schooljaar
komen te vervallen.
Daarnaast hebben we de uitslagen van de peilingen die voor de
kerstvakantie afgerond zijn, met betrekking tot de schooltijden
bekeken en besproken. In een apart bericht leest u hierover meer:
LINK naar het bericht over de peilingen m.b.t. het lesrooster.

Verslag GMR CBS Molenwaard (18 januari)
In de laatst gehouden GMR vergadering hebben we de volgende aken besproken:
● Door het bestuur is er een vrijwilligersbeleid gemaakt. Het gaat hier over een gedragscode

voor vrijwilligers op onze scholen. Elke organisatie hoort zo’n document te hebben. De
vereniging wil er prioriteit van maken om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen voor
de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Tussenschoolse opvang op de school. Dit zodat ze op
dat punt gaan voldoen aan de wettelijke regelgeving.

● De begroting 2023 is toegelicht en besproken binnen de GMR.
● De huidige vertrouwenspersoon van de scholen (dhr. N. Jongerius) heeft besloten om zijn taak

neer te leggen. Vanuit het bestuur kwam de vraag om mee te denken voor een nieuwe
vertrouwenspersoon voor het personeel van de scholen.

● Op de EH-NP is er een peiling gehouden onder alle ouders over de mogelijke invoering van
een continurooster. Deze peiling is georganiseerd door de MR en is n.a.v. vragen van ouders
opgesteld. De uitkomst hiervan is besproken op de MR vergadering in Nieuwpoort en we
geven de input nu mee aan het bestuur van de school. Ondanks dat er op korte termijn geen
verandering van schooltijden zal plaatsvinden, zullen we wel met elkaar een proces ingaan
waarbij we kijken hoe dit onderwerp voldoende aandacht kan blijven krijgen en hoe we met
regelmaat, ook op de andere scholen, peilen welke behoeften er leven als het gaat om
schooltijden. We vinden het als (G)MR fijn dat u als ouders ons weet te vinden met uw vragen.

Vergaderingen De komende vergaderingen staan gepland op CBS Eben Haëzer te Nieuwpoort:
- 7 maart 2023: 19.00 - 20.00 uur MR vergadering en 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).
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Oudertevredenheid

Vierjaarlijks peilen we onder ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en het personeel
de tevredenheid op diverse onderdelen binnen onze school. U kunt binnenkort
een mail verwachten met het verzoek om deel te nemen aan deze
tevredenheidspeiling. Uw mening levert ons waardevolle informatie op om zo
goed mogelijk samen het onderwijs aan uw kind(eren) vorm te geven.

We hopen dat u de korte vragenlijst wilt invullen; hoe meer reactie, hoe beter
beeld het geeft waar we vervolgens mee verder kunnen. Hartelijk dank alvast!

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

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

Inschrijving oudergesprekken (voor gezinnen met meerdere
kinderen op school).
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).

Dinsdag 7 februari Inschrijving oudergesprekken (voor alle gezinnen).

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

Maandag 20 februari
Oudergesprekken (inschrijving via Parro).
Naschoolse activiteit voor 10-14 jarigen: ‘club Veste’ in het
speellokaal door jongerenwerkers Molenlanden (15.00-17.00 uur).

Woensdag 22 februari Extra moment oudergesprekken ouders en leerlingen groep 8.
Donderdag 23 februari Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie.
(Luizen-/opbergzakken mee om thuis te wassen.)

Maandag 6 maart

Hoofdluiscontrole in de groepen.
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).

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

mailto:g.vanpelt@cbsmolenwaard.nl
mailto:e.uittenbogaard@cbsmolenwaard.nl
mailto:d.versluis@cbsmolenwaard.nl
mailto:d.versluis@cbsmolenwaard.nl


Dinsdag 7 maart Inloopspreekuur Opvoeding en ontwikkeling (pedagogisch adviseur
Lisanne Scholtens Jong JGZ)

Woensdag 8 maart Biddag - welkom bij de kinderkerkdienst om 14.30 uur in de
Koningskerk, Julianastraat Langerak.

Maandag 20 maart Naschoolse activiteit voor 10-14 jarigen: ‘club Veste’ in het
speellokaal door jongerenwerkers Molenlanden (15.00-17.00 uur).

Dinsdag 28 maart
Ouderinloop:

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

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

Overige algemene informatie/buitenschoolse activiteiten

Gemeente Molenlanden

● Ter info + vrijwilligers gezocht: GIPS - project

● Jongerenwerk van Jong Molenlanden: “Club Veste”, tweewekelijks voor
jongeren van 10 t/m 14 jaar in de speelzaal van het schoolgebouw. Gezellige activiteiten,
gezelschapsspellen, creativiteit. (Tijd: 15.00-17.00 uur.)

Data:
6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 juli

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

● 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

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/1s-DPwafTX2yMQLybjLNqOwir7Q6QTfiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_wZHXBepF6Z_hnJI6MraI0MTPbIVaz2/view?usp=share_link
mailto:info@jongmolenlanden.nl
https://drive.google.com/file/d/172pqjckX1kwnfy_2-JnTHbYGBta4stEf/view?usp=share_link
https://sociaal-team.email-provider.eu/link/ktpgictwtl/znxkim3phu/5t8kd7qd9i/f35u0jpg2v/zgspfiy5ed
https://sociaal-team.email-provider.eu/link/ktpgictwtl/znxkim3phu/x927jrtkdy/f35u0jpg2v/zgspfiy5ed
https://sociaal-team.email-provider.eu/link/ktpgictwtl/znxkim3phu/qzmyvwpepd/f35u0jpg2v/zgspfiy5ed
https://sociaal-team.email-provider.eu/link/ktpgictwtl/znxkim3phu/ia8fkhqh3z/f35u0jpg2v/zgspfiy5ed
https://sociaal-team.email-provider.eu/link/ktpgictwtl/znxkim3phu/mvtz4coqy9/f35u0jpg2v/zgspfiy5ed

