
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 14 

8 april 2019 

 

Voorwoord 

Vanaf 2 maart is mijn dagelijkse rit naar de Eben-

Haëzerschool wat langer dan de afgelopen 20 jaar. 

Momenteel een schitterende autorit waarvan een deel langs 

de IJssel loopt. Aan de andere kant van de weg kijk ik tegen 

de Posbank aan. Allerlei kleuren sieren het landschap. De 

ontluikende bomen in diverse groene tinten, de prachtige 

witte meidoorn in rechte rijen langs de weidlanden. Wanneer 

je dat schouwspel tot je laat doordringen, realiseer je je in wat 

voor een prachtige provincie wij leven. De Schepping is een 

kunstwerk dat zijn weerga niet kent. Wanneer je zo om je 

heen kijkt past daar maar één woord, of beter één Naam bij: 

God!  Maar….Wij zijn als mensen en daar horen ook de jonge 

mensen bij, in staat om hele mooie kunstwerken te maken. 

Daarvan ben u getuige geweest wanneer u de projectavond 

hebt bezocht. Ik vermoed van wel, want het was enorm druk 

en gezellig. Goed georganiseerd en we werden gezegend met 

mooi weer. Naast aandacht van u als ouder ook aandacht 

vanuit de gemeente en zelfs de politiek. Dat bleef voor een 

correspondent van het Bennekoms nieuwsblad niet 

onopgemerkt. Groep 3 gaf een mooie presentatie van het 

kunstmuseum. Overigens was het wel een week van mooie 

resultaten. Onze Micado-groep won de eerste prijs van een 

duurzaamheidswedstrijd, georganiseerd door de WUR. 

Dames, heren en juf Hazeleger, van harte gefeliciteerd met 

dit succes. Scholen die al jaren meedoen aan deze wedstrijd 

moesten even een pas op de plaats maken en ons voor laten 

gaan. Een geweldige opsteker voor noeste arbeid van zowel 

leerlingen als leerkracht. Tenslotte de buitenlesdag! Wat 

mooi om te zien hoe je heel goed een rekenles kunt geven in 

een klaslokaal zonder ‘muren’, zoals een van de ouders dit zei. 

Fijn dat we collega’s hebben die dit naast hun dagelijkse 

lessen erbij organiseren. Het is niet alleen leuk, maar ook een 

manier van onderwijs geven die aansluit bij een manier van 

leren die onze kinderen nodig hebben. 

Naast mooie dingen en gebeurtenissen waar we blij en 

dankbaar voor zijn, worden we opnieuw geconfronteerd met 

verdriet. Afgelopen weekend overleed de vader van juf Stolk. 

Wat een verdriet wanneer je iemand die je liefhebt los moet 

laten. We wensen de juf de ondersteuning van Gods nabijheid 

in deze periode van verdriet.   

Agenda 

Data 2019  

8 april Continue rooster 

9 april Schoonmaakavond 

16,17 & 18 april Cito eindtoets gr 8 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data 

en nieuwe foto’s ook onze website 

(www.ehbennekom.nl) in de gaten!  

Terugblik projectavond 
 

De projectavond ligt alweer achter ons. We kunnen 
met elkaar terugblikken op een zeer geslaagde avond. 
Fijn dat er zoveel vaders, moeders, opa’s en oma’s 
waren die al het werk van de kinderen kwamen 
bewonderen. Want wat heeft iedereen hard gewerkt 
en wat waren de kinderen trots op hun kunstwerken!  
Ook willen we alle ouders bedanken die hebben 
geholpen tijdens de workshops, op de projectavond 
met de verkoop van eten en drinken, of op een 
andere manier een steentje hebben bijgedragen.  
We hebben zelfs het Bennekoms Nieuwsblad 
gehaald. Klik hier voor het artikel. 
 

We bidden haar toe de woorden uit psalm 71:2  

 

Wees mij een rots, om in te wonen; 

Een schuilplaats, waar mijn hart 

Steeds toevlucht vind' in smart. 

Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, 

Dat Gij, o groot' Ontfermer, 

Mijn Burcht zijt en Beschermer.  

 

    Meester Roodbeen 

http://www.ehbennekom.nl/
https://www.bennekomsnieuwsblad.nl/reader/56749/1070705/kunst-en-de-eben-ha-euml-zer-school-de-school-als-museum-en-atelier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Morgenavond hopen we weer met een aantal 
moeders de lokalen en overige ruimtes van de school 
een extra schoonmaakbeurt te geven.  
Als u zich nog niet heeft opgegeven, maar wel kunt 
helpen, bent u evengoed van harte welkom! We 
hopen om 19.00 uur te beginnen.  
 

Schoonmaakavond 
 

Herinnering schoolbibliotheek 

I.v.m. de studiemiddag vandaag hebben de kinderen 

morgenmiddag schoolbibliotheek. Denken jullie eraan 

om je boek mee te nemen naar school als je deze wilt 

ruilen? 
 

Cito Eindtoets 

 
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag (16, 
17 en 18 april) buigen de kinderen van groep 8 zich 
over de landelijke Cito- eindtoets. We wensen de 
kinderen uit groep 8 veel succes toe! 
 

Bij de familie Stroober is op woensdag 3 april een dochtertje geboren. Marthe is het zusje van Lucas uit groep 1a. Marthe is 

kort na haar geboorte overleden. Een groot verdriet in dit gezin. We bidden hen Gods nabijheid en troost toe in deze 

verdrietige weg.   

 

Bij de familie van der Geest is op 5 april een dochtertje, Sarah, geboren. Een zusje voor Anna (groep 2), Harold (groep 3) en 
Julia (groep 5). We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter en zusje en wensen hen toe dat Sarah mag 
opgroeien tot eer van haar Schepper: “Ik zal met al mijn hart den Heer’, blijmoedig geven lof en eer.”(Ps. 9: 1 ber.).   
 

Lief en leed 
 

Ieder kind van 2,5- 4 jaar is van harte welkom bij de 

peuteropvang van BijdeHandjes. 

Met verrassende activiteiten laten we de peuters steeds 

weer nieuwe dingen ontdekken. We gaan samen spelen, 

knutselen, zingen, leren en lekker buiten spelen. Door een 

vaste dagindeling leren de peuters alvast te wennen aan een 

dag structuur. Door veel samen te doen, leren de kinderen 

samen te spelen en ook dat ze rekening moeten houden met 

elkaar. Het geeft uw kind een sociaal sterke basis en maakt 

ze weerbaar. Dit maakt de overstap naar groep 1 minder 

groot en uw kind zal veel dingen herkennen die ze bij de 

peuteropvang al geleerd hebben. 

Om de kinderen een goed aanbod te bieden, werken we met 

Uk en Puk. Uk en Puk staat voor veel speelplezier en laat 

kinderen spelenderwijs ontdekken. We dagen kinderen, met 

Uk en Puk uit tot leren en spelen.  

Tijdens de breng- en haalmomenten besteden wij aandacht 

aan de overdracht. Wij vinden het belangrijk om goed 

contact te onderhouden met u als ouders. 

 Bent u nieuwsgierig geworden naar BijdeHandjes? Loop 

gerust eens binnen, onze medewerkers vertellen u graag 

meer! 

Wees welkom! Ria Koster, Manager Peuteropvang, tel.nr 

0630213831 

 

Peuteropvang Bijdehandjes 

 

Voor de oudergeleding van de MR komen er weer 

verkiezingen aan. Christiaan Korpershoek is na twee 

termijnen aftredend en niet herkiesbaar. Er ontstaat 

hierdoor een vacature binnen de oudergeleding van de MR. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage over de 

kandidaatsstelling voor de MR. We vinden het fijn als er 

ouders zijn, die zich op deze manier in willen zetten voor de 

school en zich kandidaat willen stellen. 

 

 

Kandidaatstelling MR 

 

Foto’s website 
 
In verband met de AVG hebben wij alle fotoalbums op 
onze website verplaatst naar de inlogpagina. 
 

Buitenlesdag 

 Op omroep Gelderland kunt u een filmpje vinden van 
de buitenlesdag. Klik hier. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6KSmhqDhAhXLKFAKHeTICAwQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/kv_bijdehandjes&psig=AOvVaw1VMikNU-uCGywZ1j6u-giG&ust=1553698015696977
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2404740/Recordaantal-Gelderse-scholen-doen-mee-aan-Nationale-Buitenlesdag


 

Week 15  
Groep 3,4,7,8 

De kruisiging  Joh 19:17-42/ 
Joh 19/ Joh 20:1-18 

Week 16 
Groep 3,4,7,8 

Verschijningen Joh 20:24-31/ 
Matt 4:19, Joh 21:1-14/ Joh 
21:15-25 

Week 15 
Groep 5 en 6  

De kruisiging  Joh 19:17-42/ 
Matth 27, Luk 23, Joh 19/ Joh 
20:1-18 

Week 16 
Groep 5 en 6 

Verschijningen Joh 20:24-31/ 
Joh 21:1-14/ Joh 21:15-25 

 

Bijbelrooster 


