
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 19 

1 juli 2019 

 

Welkom 

We heten Mariëlle Koekoek en Hadassa de Ruiter van harte 

welkom! Zij zijn 4 jaar geworden en zijn vandaag voor het 

eerst in groep 1b gestart. We wensen jullie een fijne tijd toe 

bij ons op school.  

 

Agenda 

Data 2019  

16 juli Afscheidsavond groep 8 

16 juli Rapport mee 

17 juli Schoonmaakavond 

19 juli t/m 30 
augustus 

Zomervakantie 

 

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

en nieuwe foto’s ook onze website 

(www.ehbennekom.nl) in de gaten!  

Proef overblijven 

Deze week gaan we proefdraaien met het nieuwe rooster 

van overblijven en buitenspelen. Groep 1-3 gaat eerst 

eten en vanaf 12.20u. naar buiten. Groep 4-8 gaat tot 

12.20 naar buiten en eet daarna tot 12.45 uur. Vanaf 

12.45 u is iedereen buiten. 

 

In het gezin Van de Kraats is een zoon geboren. Ze 

noemen hem Jachin. Jachin is het broertje van Jorian uit 

groep 8. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en we 

wensen dit gezin toe dat Jachin mag opgroeien tot eer 

van zijn Schepper: “Zingt, zingt den lof van ’t 

Opperwezen! Welzalig hij, die God blijft vrezen en Zijn 

geboden houdt in waarde. (psalm 112: 1)  

Lief en leed 

Voorwoord 

De één na laatste nieuwsbrief alweer voor dit schooljaar. In 

elke groep wordt nu echt naar het eind van het schooljaar 

gewerkt. Sommige groepen moeten nog een enkele toets 

doen, sommige collega’s zijn al bezig met de overdracht naar 

de nieuwe groep. De kinderen uit groep 8 zijn druk met de 

voorbereidingen voor de afscheidsavond. Er wordt hard 

gedicht en gerijmd. Af en toe krijg ik daar wat van mee. Het 

ziet er mooi uit! Groep 4 is druk met de belangrijkste dag uit 

het leven van juf Valk. Tenminste, wanneer ik achterin de klas 

kijk, zie ik het daar volhangen met bruidsjurken. Trouwens, in 

groep 7 is trouwen ook met regelmaat onderwerp van 

gesprek. Afgelopen week kwam een enkele 4-jarige wat 

schuchter met papa of mama de school in lopen. Het was 

kennismakingsmorgen. Een hele verandering voor de 

allerjongsten van de school. Misschien voor papa en mama 

ook wel. Tenslotte heb ik u aangeven dat we de inspecteur 

van onderwijs op bezoek zouden krijgen. In een apart stukje 

hieronder ga ik daar verder op in. Wat ik hier in ieder geval 

wil melden is, dat we dankbaar zijn voor de feedback die we 

kregen. Ook hier past de naam van de school Eben-Haëzer, 

Gods trouw! 

    Meester Roodbeen 

http://www.ehbennekom.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag 18 juni was het dan eindelijk zover. Als school 

zaten we al bijna twee jaar in de planning van het 

ministerie van onderwijs(OCW) voor een inspectie bezoek. 

Tegen 8:30 kwam mevrouw Van Aart met haar collega 

mijnheer De Groot binnen. We begonnen met een 

kennismaking met de collega’s. Als directie en intern 

begeleiders hadden we de inspecteur samen met de 

toezichthouder en de MR een week eerder al gesproken in 

het zogenaamde startgesprek. Aan de hand van dit 

gesprek bepaalt de inspecteur waar zij in het bijzonder 

naar gaat kijken. Door het ministerie van OCW is er een 

nieuw inspectiekader opgesteld, waarmee de inspecteur 

de school gaat beoordelen. Nadat de bel was gegaan, ging 

de inspecteur met haar collega, begeleid door meester 

Slootweg en mijn persoon, in diverse groepen op bezoek.  

Na deze klassenbezoeken heeft ze gesproken met een 

aantal kinderen uit de MICADO-groep. Na een korte pauze 

zijn we als MT en de intern begeleiders met haar in gesprek 

gegaan. Tijdens dit gesprek kwamen allerlei onderwerpen 

voorbij. Een kleine selectie: Hoe is de communicatie 

georganiseerd binnen de school, hoe evalueren we de 

‘opbrengsten’, welke plannen stellen we op naar 

aanleiding van deze evaluatie en hoe meten we het 

resultaat? Hoe is verantwoording tussen de 

bestuurder(directie) en de toezichthouder(bestuur) 

georganiseerd? Hoe kritisch zijn we op ons didactisch 

handelen? Hoe houden we zicht op onze ontwikkeling en 

hoe geven we daar invulling aan?  

In de middagpauze heeft de inspecteur gesproken met een 

delegatie van het team. Rond 14:00 volgde de mondelinge 

rapportage. De inspecteur mag m.b.t. de wettelijke eisen 

alleen aangeven of we voldoende of onvoldoende scoren. 

We zijn blij te kunnen melden dat we een voldoende 

hebben gekregen. Daarnaast heeft ze nog wel een 

zogenaamde herstelopdracht gegeven. Dat betekent, dat 

we op dat betreffende punt bij het volgende 

inspectiebezoek over vier jaar, scherp bekeken worden. De 

eerste schriftelijk rapportage verwachten we in concept 

nog voor de zomervakantie. Deze rapportage zullen we als 

school in detail doornemen. Op hoofdlijnen zal ik deze met 

u als ouder delen. Overigens is deze rapportage altijd op te 

vragen via www.scholenopdekaart.nl 

Wij zijn blij en dankbaar dat we een voldoende hebben 

gehaald. We zetten onze schouders onder de 

herstelopdracht en kijken met vertrouwen de toekomst in. 

Wat mij is bijgebleven van het bezoek van de inspecteur is 

,dat ze oog had voor de eigenheid/identiteit van onze 

school. In één van de gesprekken vroeg ze mij of we wel 

eens onderzoek doen naar het effect van het bijbrengen 

van indentitaire zaken. Met andere woorden: Kan ze aan 

onze leerlingen zien dat ze van een christelijke school 

komen. Een vraag om eens over na te denken. 

 

Inspectie op bezoek Verkiezing nieuw MR-lid 

We zijn blij dat 2 moeders bereid zijn zich in te zetten voor 

de MR. Zoals gebruikelijk zal hierover gestemd moeten 

worden. Hieronder zullen beide moeders hun motivatie 

voor het beschikbaar stellen voor de MR kenbaar maken. 

Alle oudste leerlingen krijgen een stembiljet op papier 

mee naar huis dat u uiterlijk volgende week maandag 8 

juli kunt deponeren in de doos bij de hoofdingang van de 

school. Het stembiljet is ook bijgevoegd bij deze 

nieuwsbrief. 

 

Beste ouders, 

Als mogelijk toekomstig lid van de MR stel ik mij graag aan 

u voor. Mijn naam is Gertine Baaijens, vrouw van Jasper, 

moeder van twee prachtige dochters, Pia en Olivia. Pia zit 

op dit moment in groep 4 en Olivia hoopt in januari 4 jaar 

te worden en te starten op de Eben-Haëzerschool.   

Het lijkt me leuk om de MR te komen versterken en 

zodoende kritisch mee te kunnen denken over het 

schoolbeleid en alle vragen die daarbij komen kijken.  

Uiteraard in het belang van onze kinderen.  Ik ben van 

mening dat we als ouders een waardevolle input kunnen 

leveren in de zorg en besluiten rondom onze kinderen en 

wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Mijn creatieve 

geest, vlotte babbel en kritische blik zullen daarbij zeker 

van pas komen.  Daarbij lijkt het me leuk om u, als ouders, 

beter te leren kennen en zodoende te weten wat er leeft.  

Als u nog vragen heeft, schiet me dan gerust aan bij het 

schoolhek. 

Hartelijke groet van Gertine Baaijens 

 

Beste ouders en andere nieuwsbrieflezers, 

Mijn naam is Dorien Bazen. Lang geleden ben ik gestart 

op de Eben-Haëzerschool als leerling, en nu hebben we 

onze kinderen hier op school zitten.  

Ik ben getrouwd met Jaap en moeder van Jorieke (12), 

Bram (9), Laura(6) en Coen(3). Tot ongeveer 3 jaar 

geleden heb ik op een basisschool gewerkt als juf in de 

middenbouw. Sinds ongeveer 2 jaar ben ik pedagogisch 

medewerkster bij de Peuteropvang die binnen de Eben-

Haëzerschool gevestigd is. Kinderen, in welke leeftijd dan 

ook, hebben altijd mijn hart gehad.  

Mijn hoofdtaak ligt bij ons gezin. Het verzorgen en 

opvoeden van kinderen is mooi en soms moeilijk, maar we 

hoeven het gelukkig niet alleen te doen! 

Het lijkt me mooi om me nu ook vanaf een andere kant in 

te gaan zetten, namelijk vanuit de MR. Het is een 

uitdaging om mee te mogen denken met de 

ontwikkelingen en het beleid binnen de school. 

 

Hartelijke groet van Dorien Bazen 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wat een mooie bloemenpracht troffen wij aan bij 

basisschool Eben-Haëzer. De school was al om 8 uur 

begonnen wegens een “tropen” rooster. 

We hebben voor elke plant een diploma uitgeschreven en 

de planten per klas/groep verzameld. 

Alle kinderen hebben een blauw/ paarse mini petunia 

opgekweekt. Er is goed gezorgd voor de planten. Ze 

stonden in grotere bloempotten, ze hadden voldoende 

water gekregen maar ook plantenvoeding van Pokon 

gehad. De planten hadden veel knoppen, bloemen en 

frisse bladeren. Toen kwam de uitdagende klus om de 

mooiste, liefste of best verzorgde planten te kiezen. 

Voor dit jaar zijn dit geworden: 

Herbert Vierbergen-groep 1 

Vera van Toor- groep2, 

Anne v.d. Wetering- groep 3, 

Lucas van Ginkel- groep 4, 

Josefine van der Maas- groep 5, 

Thomas Don- groep 6,  

Jonathan Preuter- groep 7, 

Pieter Versluis- groep 8.  

Groep 3 krijgt een eervolle vermelding omdat 19 kinderen 

een plant hebben ingeleverd voor de schoolplantjes- 

keuring.  

We hadden ook dit jaar weer stralend zonnig weer op de 

keuringsdag. 

In elke groep hebben we de kinderen bedankt voor hun 

enthousiaste deelname. En er was applaus voor de 

jongen/ meisje die dit jaar de winnaar was. Buiten is er een 

groepsfoto gemaakt van alle mooie planten. En per groep 

is er een foto gemaakt van de mooiste plant en het kind 

die deze plant zo goed verzorgd heeft. Net als andere jaren 

worden de foto’s in een lijstje cadeau gedaan. Samen met 

de Eben-Haëzerschool kijken we terug op een geslaagd 

schoolplantjes project. De schoolkinderen hebben het 

groeien en bloeien van nieuw leven ervaren en veel 

planten, vanuit alle groepen, zijn mee terug gekomen naar 

school. 

Floralia bedankt de school voor hun gastvrije ontvangst en 

de prettige samenwerking. 

 

 
 

Schoolplantjesactie Floralia 2019 
 

Schoolkorfbal 

 
Het is al driekwart jaar geleden, maar 26 september 2018 

waren de velden van DVO het decor voor het jaarlijkse 

schoolkorfbaltoernooi.  

Ook in de A-poule van groep 7/8 deed een team van onze 

school mee. Na een paar vrij eenvoudige winstpartijen was 

de laatste wedstrijd beslissend. Tegenstander was de 

school met meerdere spelers uit de D1 van DVO. Voor 

sommigen (ook de tegenstander) onverwacht, wonnen we 

deze superspannende wedstrijd! Winnaar van de 

Bennekomse wisselbeker!  

In tegenstelling tot het vorige jaar, werd dit jaar weer het 

provinciaal (Gelders) kampioenschap gehouden. Door 

onze winst hadden we recht om mee te doen. Een paar 

keer trainen onder gym-/schooltijd en op 22 juni 2019 op 

naar de velden van korfbalvereniging Telstar in 

Hoevelaken.  

We kregen al snel door dat de tegenstanders van een 

ander kaliber waren dan in Bennekom. In de categorie 

groep 7/8 deden acht scholen mee, verdeeld over twee 

poules. Na drie pittige wedstrijden tegen scholen uit 

Veenendaal, Harderwijk en Ermelo gingen we als 

groepswinnaar naar de halve finale! Een resultaat op zich!   

In de halve finale begon de vermoeidheid wat toe te slaan 

en we werden nogal meegetrokken in het rommelige en 

fysieke spel van de tegenstander. Deze spannende 

wedstrijd (hieronder  in beeld) wisten we te toch met 7-5 

te winnen. Naar de finale!!!  

 

De school uit Ermelo, onze beste tegenstander uit de 

poule, had de andere halve finale verloren en 

waarschuwde ons al voor de andere finalist. Ze gunden 

ons graag de eindzege en gaven ons nog wat tips over deze 

school uit Hoevelaken. Helaas waren vermoeidheid, de 

vele wisselspelers en de fanatieke aanhang van de 

tegenstander ons teveel: we verloren de enorm 

spannende finale met 3-2.  

Jammer, maar met tevredenheid en gepaste trots kijken 

we terug op deze leuke dag. Voor herhaling vatbaar!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Week 27 
Groep 3 en 4 

Koning Saul  1 Sam 9-10:10/ 1 
Sam 5 en 1 Joh 1:9/ 1 Sam 
6,7,8 

Week 27 
Groep 5 en 6 

Koning Saul  1 Sam 9:1, 1 Sam 
10:1-10/ 1 Sam 9:17-25 en 
11:1-15/ 1 Sam 12 en 13 

Week 27 
Groep 7 en 8 

Paulus: brieven-2 1 en 2 
Thess/ 1 en 2 Kor/Gal/Kol 

Week 28 
Groep 3 t/m 8 

Eén ding is nodig  Luk 10:38-
42/ Joh 9:1-41/ Luk 12:13-21 

 

Bijbelrooster 

De kast ligt weer helemaal vol! Tot vrijdag 12 juli heeft u de 

tijd om te kijken of er iets bij is van uw kind. Daarna wordt 

de kast leeg geruimd. 

 

Gevonden voorwerpen 

Van het bestuur 

We zijn blij mee te kunnen delen dat Mevr. H. Bakker - 

Van Leeuwen per september 2019 zal toetreden tot het 

collectief bestuur als toezichthouder. Zij heeft ervaring in 

het primair onderwijs en zal zich in een 

komende nieuwsbrief aan u voorstellen. Wij wensen 

Heleen van harte Gods zegen toe in het bestuurswerk. 

 

Tot nu toe zijn er 17 opgaves voor de schoonmaakavond 

op D.V. 17 juli. Bedankt daarvoor. Toch zou het fijn zijn als 

er wat meer mensen zouden komen helpen, dan zijn we 

eerder klaar. 

 

Komt u ook nog helpen? 

Graag opgeven via administratie@ehbennekom.nl 

Schoonmaakavond 

Vandaag was de laatste dag dat de bibliotheekboeken 

ingeleverd mochten worden. Mocht uw kind toch nog 

boeken van de bibliotheek in huis hebben liggen, wilt u 

deze dan zo snel mogelijk inleveren op school, zodat alle 

boeken voor de zomervakantie weer op de juiste plek 

staan. 

Vanuit de bibliotheek 


