Groeien doen we samen!
nieuwsbrief december
Wie vestigt zijn hoop op een Kind,
in een wereld die gebroken,
van licht en hoop verstoken,
de weg naar de Vrede niet vindt?
Maar wijzen aanbidden dit Kind:
Hij die alles heeft geschapen,
lag stil in een kribbe te slapen,
gezegend is wie Hem hier vindt.
Dit Kind is het reddende Licht,
dat de wereld zal bevrijden
uit al haar schuld en lijden.
Hij toont ons Zijn Vaders gezicht
Ik vestig mijn hoop op dit Kind.
Hoe mijn leven zal lopen,
Hij zet de hemel open
voor wie Hem gelooft als een kind.
Naar “Breekbaar in mensenhanden” van LEV

Volgende week starten we in de groepen met de
voorbereidingen van het Kerstfeest. Met Kerst
vieren we dat Gods Zoon Jezus mens werd. Hij
kwam als een Kind. Wij mogen onze hoop vestigen op dit Kind: de Redder, het Licht, onze Vrede.

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
december. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in het Ouderportaal.
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Terugblik
We zijn met groep 3 t/m 8 op Dankdag naar de
kerk in Polsbroek geweest. Het thema van dienst
was: “Alles geef ik U”. Er is totaal €164,80 opgehaald voor Stichting Chris.
De kijkmorgens voor de ouders zijn geweest. Fijn
dat er zo veel ouders in de klassen het hedendaagse onderwijs hebben kunnen bekijken.

Groep 5 t/m 8 is op excursie naar het Rijksmuseum geweest.

Totaal zijn er 108 schoenendozen weggebracht
naar het distributiecentrum in Woerden. Geweldig om te zien dat de leerlingen en de ouders heel
enthousiast aan deze actie hebben meegedaan.
Hartelijk dank!
Sint en zijn Pieten hebben onze school bezocht.

Kerstvieringen
Woensdag 18 december is de Kerstviering van
groep 1 en 2. De viering is op school. De deur is
om 18:45 uur open, de viering begint om 19:00
uur. De viering is
bedoeld voor de
kinderen en hun
ouders. De officiele uitnodiging
volgt nog.
Donderdag 19 december is de Kerstviering van
groep 3 t/m 8. De viering is dit jaar in de kerk. Het
thema van de viering is: “Woorden in de nacht”.
De viering begint om 19:00 uur. De kerk is om
18:45 uur open. De leerlingen worden verwacht
in Silo.
Van harte welkom!

Op de koffie bij de directeur
Via deze nieuwsbrief wil ik u alvast uitnodigen
voor de koffiemorgens. De koffiemorgens worden
gehouden om op een informele wijze met de di-

recteur van gedachten te wisselen over de gang
van zaken in de groep en op school. De koffiemorgens zijn van 8:45 uur tot ongeveer 9:30 uur.
Hartelijk welkom.
Groep 1/2

15 januari

Groep 3

22 januari

Groep 4

29 januari

Groep 5

5 februari

Groep 6

12 februari

Groep 7/8

19 februari

Vacature schoolcommissie
Tijmen van Steeg heeft in verband met verantwoordelijkheden elders. aangegeven zijn taak in
de schoolcommissie neer te leggen. Wij willen
Tijmen hartelijk danken voor zijn inzet voor de
school en wensen hem veel zegen toe bij zijn
werkzaamheden en zijn gezin. Doordat Tijmen afscheid neemt, zijn wij op zoek naar een nieuw lid.
Wat is de taak van de schoolcommissie?
Kort samengevat: de Schoolcommissie heeft een
advies functie richting schoolleiding met name op
het gebied van identiteit. Ook verzorgt zij een
aantal praktische werkzaamheden zoals de kerstpakketten en de verjaardag attentie voor het personeel.
Een uitgebreidere omschrijving kunt u vinden op
de website en in de reglementen. Deze vindt u
ook op de website.
https://www.ebenhaezerpolsbroek.nl/Schoolcommiss
ie

Wat wordt er gevraagd van een lid van de schoolcommissie?
Lid zijn van de vereniging Trivia (als u dat
nu niet bent, kunt u dat nog altijd worden).
-

Kind(eren) hebben op CBS Eben Haëzer.

Actief lid zijn van een kerk
/geloofsgemeenschap die de protestantschristelijke visie onderschrijft en uitdraagt.
Als u zich beschikbaar wilt stellen voor kandidaat
van de schoolcommissie, dan kunt u dit binnen 4
weken kenbaar maken bij de Schoolcommissie
schoolcommissie.polsbroek@pcpotrivia.nl
Laat gerust weten als er naar aanleiding van dit
bericht nog vragen zijn!
Schoolcommissie CBS Eben Haëzer

mededelingen
AVG
Vorig schooljaar heeft u via het Ouderportaal uw
wensen betreft het gebruiken van beeldmateriaal
aan de school doorgegeven. Ik wil u erop wijzen
dat u ter aller tijden vrij bent uw wensen te wijzingen. Dit kunt u doen in het Ouderportaal bij de
instellingen.
Lauren
Hoera, juf Manuelle
heeft een dochter
gekregen. Haar
naam is Lauren. Lauren is geboren op 10
november. Moeder
en dochter maken
het goed. We zijn blij dat Lauren geboren is en
wensen haar, juf Manuelle, haar man en Vayenne
heel veel geluk toe!

Ontdeklab
Samen met twee andere scholen van TriVia ontwikkelen wij een ontdeklab. Het is de bedoeling dat dit ontdeklab tussen de scholen rouleert.
De eerste proeflessen zijn uitgewerkt en in de praktijk uitgeprobeerd. Na de kerstvakantie zullen groep
5 t/m 8 een aantal lessen uitproberen. De lessen
sluiten aan bij de leerlijn wetenschap en techniek
en gaan uit van ontdekkend leren. Wij zijn benieuwd.
Staking
Waarschijnlijk is er op donderdag 30 en vrijdag 31
januari een staking voor het primair onderwijs. Na
de vakantie willen wij u informeren over hoe de
school met deze staking omgaat.
Verandering schooltijden
De pilot voor het continurooster loopt tot en met
de kerstvakantie. Na de kerstvakantie zal de MR de
pilot aan de hand van de vooraf opgestelde criteria
bij de ouders en de leerkrachten evalueren. Wanneer de ouders en de leerkrachten positief zijn,
worden de schooltijden gewijzigd. U krijgt na de
kerstvakantie via het Ouderportaal een uitnodiging
om de evaluatie in te vullen.

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen
In de laatste MR vergadering is de vragenlijst Sociale Veiligheid besproken. Deze kunt u vinden op
de website
https://www.ebenhaezerpolsbroek.nl/bestanden/188
/sociale-veiligheid-schooljaar-20192020-Eben-HaAzerPolsbroek.pdf

Machtigingen
Zendingsgeld
Begin januari zullen de TSO gelden worden geïncasseerd. Dit geldt alleen voor de ouders die hebben
aangegeven de TSO gelden in twee termijnen te willen betalen.
Eind januari wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïncasseerd. Dit geldt alleen voor de ouders die de
school hiervoor gemachtigd hebben.

Na de herfstvakantie is er ruim €100,- opgehaald.

Agenda
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m vrijdag 3
december
Maandag 6 januari
Woensdag 15 januari
Vrijdag 17 januari

Kerstviering groep 1 en 2
Kerstviering groep 3 t/m 8
Juf Manuelle jarig, alle kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Maandopening
Muziekhuis Oudewater, ouders op de koffie groep 1 en 2
Juf Jiska jarig
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

