nieuwsbrief september
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
september. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in het Ouderportaal.
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leerlingen, de leerkrachten, belangstellende ouders
en ds. Boele het jaar gestart. Het thema van de
jaaropening was: “God heeft een taak voor jou”.
Het verhaal van de arbeiders in de wijngaard is verteld. In deze gelijkenis stonden twee woorden centraal: beschikbaar zijn en een taak uitvoeren. De
arbeiders waren beschikbaar om aan de slag te
gaan en iedere arbeider had zijn eigen taak en werd
hiervoor beloond. Ook van de leerlingen verwachten we dat ze beschikbaar zijn om nieuwe dingen te
leren, om er te zijn voor hun klasgenootjes en om
mee te helpen in de groep. Op onze school en in de
groep heeft iedereen zijn eigen taak. Deze taak
hoeven we niet alleen te doen. Aan het einde van
de jaaropening heeft ds. Boele de Here God om zijn
hulp en wijsheid gebeden. Hij wil ons helpen beschikbaar te zijn en zegenen met onze taak.
Wij wensen iedereen die bij de school betrokken is
een goed schooljaar toe!

schoolreisje
Komende donderdag staat het schoolreisje gepland; groep 1 t/m 6 gaan naar Dolfinarium.

Agenda

Jaaropening
Met frisse energie zijn we het nieuwe schooljaar
begonnen. De eerste week is alweer voorbij. We
zijn dankbaar dat we de kinderen uitgerust en gezond op school mochten verwelkomen. Als team
hebben wij er veel zin in om samen met de ouders de kinderen een veilig, leerzaam en gezellig
jaar te geven. De eerste maandag zijn we met de

De eigen bijdrage is €22,50 per leerling. Vandaag
krijgt uw kind een machtigingsformulier mee naar
huis. Wilt u niet via een machtiging het geldbe-

drag betalen dan kunt u de bijdrage(n) overmaken naar bankrekeningnummer NL 08 RABO
0127713700 ten name van TriVia. Graag bij de
omschrijving de naam en groep van uw
kind(eren) vermelden.
Algemene informatie:
De leerlingen worden om 8:45 uur op school verwacht. De bussen vertrekken om 9:00 uur en zijn
waarschijnlijk om 17:00 uur weer in Polsbroek.
Graag zelf eten en drinken meenemen. In de bus
mag niet gegeten en gedronken worden.

Informatieoverdracht
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Goede communicatie en informatieoverdracht is heel belangrijk voor het welbevinden van uw kind, uzelf en voor de leekracht.
Vanuit de school wordt u op verschillende manieren geïnformeerd:
De informatieavond aan het begin van het
schooljaar. Het moment om kennis te maken met
de leerkracht en geïnformeerd te worden over de
gang van zaken in de groep.

Groep 1-3 mag geen geld meenemen, groep 4-6
mag 5 euro meenemen.
Wanneer de temperatuur boven de 20 graden
wordt, is de waterspeeltuin geopend. De leerlingen van groep 4 t/m 6 mogen hier, mits ze
zwemkleding en een handdoek bij zich hebben,
gebruik van maken.

Informatieavond
De informatieavond is op donderdag 19 september. U kunt kennismaken met de groepsleerkracht(en) en krijgt informatie over wat er in de
groep gebeurt in de loop van het schooljaar.
Omdat we ouders met meerdere kinderen op
school de gelegenheid willen geven meerdere
groepen te bezoeken, hebben we net als vorig
jaar gekozen voor 2 rondes.
19:30 uur ronde 1
Voor de ouders met lln. in groep 1, 4, 5 en 8.
20:15 uur pauze
20:30 uur ronde 2
Voor de ouders met lln. in groep 2, 3, 6 en 7.

Algemene informatie vindt u in de schoolgids en het jaaroverzicht. De nieuwe schoolgids
wordt deze maand verstuurd via het Ouderportaal.
Door middel van de Nieuwsbrief wordt u op
de hoogte gehouden over de actuele zaken. De
nieuwsbrief verschijnt maandelijks via het Ouderportaal. Urgente informatie welke eerder met
u gedeeld moet worden, wordt gedeeld via
nieuwsberichten of mededelingen in het Ouderportaal.
Het Ouderportaal. Via dit portaal communiceert de leerkracht met u en kunt u met de leerkracht communiceren. Het Ouderportaal wordt
gebruikt voor klasseninformatie, absentiemeldingen, korte informatie over het kind, enz. Op het
Ouderportaal staat ook de agenda.
De leerkracht informeert u over het werk en
activiteiten van uw kind in de groep. Dit schooljaar staan er drie oudergesprekken gepland.
Wanneer er urgente informatie over uw kind ge-

deeld moet worden, communiceert de leerkracht
met u via het Ouderportaal of de telefoon. 

Doelen schooljaar 2019 – 2020
Bij een nieuw schooljaar horen nieuwe plannen.
Komend schooljaar willen wij onder andere specifiek werken aan:

Muziekhuis Oudewater
Dit schooljaar kunnen wij nog gebruik maken van
de subsidieregeling muziekonderwijs. Muziekhuis
Oudewater zal ook dit schooljaar een aantal muzieklessen verzorgen. De eerste ronde is al in september.

1. Eigenaarschap bij leerlingen.
2. Inzet Gynzy. De digitale verwerking van
onder andere rekenen doen de leerlingen
met Gynzy.
3. Verdieping onderwijs aan meer- en hoogbegaafden.
4. Oriëntatie nieuwe methode voor wereldoriëntatie.
5. Activiteiten in samenwerking met lokale
en culturele partners.

Mededelingen
Aanwezigheid meester Stefan
Normaal gesproken is meester Stefan maandag,
woensdag en vrijdag aanwezig.
Lesvrije dagen leerkrachten
Onze fulltime leerkrachten meester Eddy, meester Hans en meester Peter hebben recht op een
aantal lesvrije dagen. Deze dagen worden gebruikt voor de niet-lesgebonden taken. Wanneer
een leerkracht niet-lesgebonden taken heeft,
wordt de groep overgenomen door een vervanger. Meester Eddy, meester Hans en meester Peter hebben bij toerbeurt op de woensdag een lesvrije dag. Tot aan de kerstvakantie zullen juf Marieke en juf Paulina vervangen, na de kerstvakantie juf Harmke. Voor de lesvrije dagen van meester Eddy is het iets ingewikkelder: meester Hans
vervangt in groep 7/8, in groep 6 vervangt dan juf
Marieke of juf Paulina. Wij zijn dankbaar dat we
het op deze manier kunnen oplossen. De lesvrije
dagen zorgen ervoor dat de werkdruk voor de
fulltime leerkrachten aanzienlijk minder is.

Machtiging
In overleg met de MR is besloten dat we dit jaar
de bijdrage voor het schoolreisje en ,wanneer u
als ouders daar toestemming voor verleend, de
vrijwillige ouderbijdrage willen incasseren door
middel van automatisch incasso. Voor onze administratie en de verwerking is het gemakkelijker
en inzichtelijker.
Vandaag krijgen de leerlingen een formulier mee
naar huis. Wij vragen u vriendelijk het machtigingsformulier deze week bij de groepsleerkracht
in te leveren.
De bijdrage voor het schoolreisje wordt volgende
week geïncasseerd. De vrijwillige ouderbijdrage
wordt in januari 2020 geïncasseerd.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn Juda (groep 1), Boaz
(groep 4) en Liz (groep 8) bij ons op school gestart. Wij wensen Juda, Boaz en Liz samen met
hun ouders een fijne, leerzame tijd toe op de
Eben Haëzer!
Gevonden voorwerpen
Voor de zomervakantie zijn de kapstokken leeggehaald. De jassen en tassen graag mee naar huis

nemen. U kunt ze vinden op de handenarbeidtafels schuin tegenover groep 3. Over 2 weken
brengen we de jassen en tassen die niet mee naar
huis worden genomen naar de kledingcontainer.

nieuwe schoolplan vinden op onze website onder
het tabblad downloads.
Informatie gemeente Lopik
In de bijlage vindt u een schrijven van de gemeente Lopik over Sociale Vaardigheden.
Op de fiets naar school?
Op dit moment staat het fietsenrek erg vol. Wij vragen u, wanneer mogelijk, uw kind lopend naar
school te sturen wanneer u in de nieuwbouw van
Polsbroek woont.

Nieuw meubilair groep 1 en 2
Beide kleutergroepen hebben nieuw meubilair
gekregen. Kom gerust eens kijken. De nieuwe
stoeltjes en groepstafels zien er stoer en modern
uit.
TSO
Begin oktober zullen de TSO gelden van uw rekening worden geïncasseerd. Dit geldt natuurlijk alleen voor de ouders die de school een machtiging
hebben gegeven.
Schoolplan 2019 – 2022
Vorig schooljaar is het nieuwe schoolplan ontwikkeld en geschreven. Het schoolplan is een document waarin de school elke vier jaar het beleid
beschrijft dat zij voert om de kwaliteit van het
onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het
schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige
beleid beschreven, maar ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod.
Scholen zijn verplicht om een schoolplan te
schrijven. De inspectie ziet toe op de inhoud en
de uitvoering van het schoolplan. U kunt het

Vertrouwenspersoon / anti-pestcoördinator
De vertrouwenspersoon is voor de ouders inmiddels een bekend gegeven, meester Stefan en Marijke de Wit zijn dat bij ons op school. Nieuw is dit
schooljaar de vertrouwenspersoon en antipestcoördinator voor de leerlingen. Juf Arja en
meester Hans hebben deze belangrijke rol op zich
genomen. Volgende week zullen zij de leerlingen in
de groepen informeren en in de volgende nieuwsbrief zullen zij meer duidelijkheid geven over de inhoud van deze rol.

Agenda

Maandag 9 september
Woensdag 11, 18 en 25 september
Donderdag 12 september
Dinsdag 17 september
Donderdag 19 september
Maandag 23 september
Woensdag 2 oktober

MR-vergadering
Muziekhuis Oudewater
Schoolreis groep 1 t/m 6
SC-vergadering
Informatieavond
Juf Harmke jarig
Schoolfotograaf
Ouderavond schooltijden

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

