
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 2 

23 september 2019 

 

Agenda 

Data 2019  

19 en 24 september luistergesprekken 

25 september Schoolkorfbaltoernooi  
gr 5-8 

10 oktober continurooster 

21-25 oktober herfstvakantie 

4-15 november Aangepaste schooltijden 

 

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

en nieuwe foto’s ook onze website 

(www.ehbennekom.nl) in de gaten!  

Voor de zomervakantie hebben we een week 

geëxperimenteerd met aangepaste pauze tijden. U kunt 

hierover lezen in de nieuwsbrief van 17 juni 2019. Als 

team hebben we dit geëvalueerd en zijn tot de conclusie 

gekomen, dat het schoolbreed niet het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd, namelijk rust en structuur.  

Voorlopig blijven de pauze tijden ongewijzigd. Daarnaast 

hebben we aangeven ook te willen kijken naar onze 

schooltijden.(Zie hiervoor de nieuwsbrief van 20 mei 

2019). We willen ook hier mee proefdraaien door in een 

periode van twee weken met aangepaste schooltijden te 

gaan werken. 

 

Aangepaste schooltijden:  

maandag 4 november tot en met vrijdag 15 november. 

Tijden zijn als volgt: 8.30 uur(1e bel 8.25 uur) tot 12.00 

uur en 13.00 uur (1e bel om 12.55 uur) tot 15.00 uur. Op 

woensdag is dit 8.30 – 12.30 uur.  

 

Bij de nieuwsbrief van 25 november zullen we een bijlage 

meesturen waarin we u om een reactie/ evaluatie vragen. 

Tijdens onze studiemiddag van 10 december zullen we als 

team onze en uw ervaringen delen. In de week voor de 

kerstvakantie ontvangt u van ons een terugkoppeling. 

Terugkoppeling pauzetijden 

Voorwoord 

Afgelopen en komende week vinden de luistergesprekken 

plaats. Van zowel u als ouder als van diverse collega’s hoor ik 

mooie ervaringen. Fijn dat we zo samen om uw kind(eren) en 

onze leerlingen kunnen staan. In het nieuwe schoolplan heeft 

ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie een belangrijke 

plek. Uiteraard is en blijft de leerkracht als 

onderwijsprofessional de regisseur van het leerproces, maar 

uw bijdrage in dat leerproces wordt erg op prijs gesteld.  

 

Een rondje door de school levert mij veel op. Een vriendelijke 

groet van een leerling uit groep 3, die nu echt zijn draait heeft 

gevonden op de Eben-Haëzerschool, een onwennige leerling 

uit groep 1b. Heerlijk om te zien hoe dapper zij de hele school 

doorkruisen om naar ‘meester’ Roodbeen te gaan met de 

traktatie voor hun verjaardag. De indruk is soms zo groot dat 

de cadeaus die ze hebben gehad vergeten zijn.  Terug langs 

groep 5, de nieuwe juf, die volop geniet en naar ik verneem 

de kinderen eveneens.  Zo zijn alle collega’s weer vertrouwd 

met het schoolritme en wordt er hard gewerkt om van de klas 

weer één groep te maken. 

 

We herdenken in deze periode 75 jaar bevrijding. Wat een 

groot goed en wat een zegen dat we zo in rust en vrijheid ons 

werk mogen doen en we zo ons onderwijs vanuit de Bijbelse 

norm mogen geven. Leven en onderwijzen vanuit Die ene 

Bron, die de ware rust en vrijheid kan en wil geven. 

 

Meester Roodbeen 

 

Aanwezigheid meester Roodbeen: 

In de week van Aanwezig op 

23 t/ m 27 september Wo, vr 

30 september t/m 4 
oktober 

Ma, di 

 

 

 

http://www.ehbennekom.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School niet bereikbaar? 

bereikbaar? 
 

 

  

 

Nieuwe OC-leden 

In verband met het aftreden van Jantine van de Kleut en 

Barend Vellinga zijn wij zijn op zoek naar nieuwe leden, 

die  ons  als  oudercommissie  willen  versterken.  Heb  jij 

hart  voor   de  school  en  denk  je graag  mee  in  het 

organiseren  van  activiteiten  en  het  vergroten  van  de 

ouderbetrokkenheid bij de school? Laat het ons weten! 

Je   bent   ook   van   harte   welkom   om   een   keer   een 

vergadering  mee te maken, zodat  je  een  beter  beeld 

krijgt waar we als oudercommissie mee bezig zijn. Geef je 

op bij één van de OC-leden of stuur een mail naar oc-

ehbennekom@outlook.com. 

 

Beste ouders, 

 

Onze eerste vergadering van dit schooljaar zit er alweer 

op.  

We hebben kennis gemaakt met onze 2 nieuwe leden, 

juf Rianne van de Meent en Dorien Bazen. 

Ook is er een nieuwe taakverdeling gemaakt.  

Juf Marisa van Kan heeft de taak van secretaris 

overgenomen van Wilma den Heijer en Johanna van der 

Maas is de nieuwe voorzitter.  

We hopen op een productief en gezegend jaar, waarin u 

een actieve bijdrage levert.  

Met vragen of opmerkingen bent u van harte welkom bij 

de MR leden.  

 

Hartelijke groet en tot horens,  

 

Wilma den Heijer 

Rianne van de Meent 

Marisa van Kan 

Dorien Bazen 

Jaco Boeder 

Johanna van der Maas 

 

 

Vanuit de MR 

 

In de nieuwsbrief van september van onze oud-collega 

Barbera de Mol schrijft zij ondermeer: 

“Vlak voor de vakantie gaf ik een presentatie op de school 

waar ik heb gewerkt, de Eben-Haëzerschool in Bennekom. 

Het was leuk om weer eens les te geven. De kinderen 

leerden hoe het is om vluchteling te zijn en wat zij voor 

vluchtelingen kunnen betekenen.” 

Fijn dat zoveel kinderen trouw op maandag geld 

meenemen voor de zending (in de meest brede zin van het 

woord). In de eerste periode van dit cursusjaar is het 

zendingsgeld bestemd voor de Stichting Gave waar 

Barbera werkzaam is. Laten we ook in onze gebeden 

vluchtelingen en al het werk wat in Gods Koninkrijk wordt 

gedaan niet vergeten. 

Zendingsgeld 

Ede Doet- actie en schoolplein 

 Deze week vallen de Ede-Doet actie cheques weer bij u 

op de mat. Een aantal leerlingen brachten ‘m zelfs al 

mee naar school. Heel attent! Alleen is onze Ede-Doet 

actie afgelopen en hebben we het benodigde geld 

binnen. Dit betekent twee dingen:  

1. U mag de cheques aan een ander doel geven. 

2. Halverwege november zal de tafeltennistafel 

geplaatst worden en het voetbalplein gerealiseerd! 

We houden u op de hoogte  en danken u nogmaals 

hartelijk voor alle ingeleverde cheques!!  

 

Beste ouders, 

Dit schooljaar zijn we in alle klassen weer begonnen met 

onze SOVA-methode: Kwink. 

Juf Willemsen was bij ons op school de kwink-coach maar 

omdat zij nu op een andere school 

werkt neemt juf Ebbers (groep 2) haar taak over.  

Voor u als ouders in de bijlage bij deze nieuwsbrief het 

oudernieuws van Kwink en de koelkastposter 

die u thuis kunt ophangen en gebruiken. 

Heeft u vragen? Kom gerust langs! 

 

Kwinkcoach 

Klaar-over 

Er zijn nog steeds verschillende ouders, die naast de klaar-

overs oversteken. Dit zorgt voor onoverzichtelijke en 

onveilige situaties. De klaar-over staat er niet voor niks! 

Ouders, wilt u hier op letten? Wij zijn toch ook hierin een 

voorbeeld voor onze leerlingen? 

Fruitdagen: dinsdag en donderdag 

Hierbij nog even een herinnering: Vanaf  dit  schooljaar 

zijn we overgegaan op 2 fruitdagen in de week. 

In  plaats  van  de  woensdag  zullen  de  dinsdag  en 

donderdag de fruitdagen zijn! 

 

Ook   dit   jaar   gaan we ons als school weer aanmelden 

voor  de 'schoolfruitprojecten' van de EU. Hier zijn we op 

dit moment volop mee bezig. Als onze school 

toegewezen wordt aan dit project, krijgen we weer 20 

weken lang  drie keer in de week groente en fruit 

geleverd. We zullen u hierover op de hoogte houden 

zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

     De OC 

mailto:oc-ehbennekom@outlook.com
mailto:oc-ehbennekom@outlook.com
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Week 39 

Groep 3 t/m 6 

God is een toevlucht; 1 Sam 21:11-

15, Ps 56:1-14/ 1 Sam 22:1-5, 1 Sam 

23:14-18/ 1 Sam 23:1-13, 1 Sam 

23:19-28 

Week 40 

Groep 3 t/m 6 

Mij komt de wrake toe; 1 Sam 24, 

Ps 142/ 1 Sam 25/ 1 Sam 26, Ps 54 

Week 39 

Groep 7 & 8 

Kiezen Gen 12:10-13:2/ Gen 13/ Gen 

14, Hebr 7 

Week 40 

Groep 7 & 8 

Gods verbond Gen 1, Rom 4/ Gen 

16/ Gen 17, Kol 2:11 

 
 

Bijbelrooster Oud papier 

Vlak voor de zomervakantie hebben wij u bericht dat het 

inzamelen van oud papier niet meer rendabel is, we 

krijgen daar niets meer voor. 

Vanaf deze plaats een woord van dank aan al onze trouwe 

spaarders, in de achterliggende jaren heeft u  samen 

duizenden kilo’s papier aangeleverd en dat leverde de 

school een mooie extra inkomstenbron op voor het 

schoolplein. 

In de achterliggende weken zijn we op zoek gegaan naar 

een alternatief zodat u uw papier kwijt kan en de school 

de nodige euro’s binnenkrijgt.  

Helaas hebben we geen passende oplossing kunnen 

vinden. 

Op het moment dat papier inzamelen weer rendabel 

wordt, zullen we u dit berichten. (de verwachting is dat 

dit de eerste jaren zeker niet aan de orde zal komen) 

 

Als alternatief voor het aan de straat zetten van uw 

container maken wij u attent op het volgende: 

U kunt uw oud papier brengen bij de Kringloopwinkel van  

Woord en Daad, Grintweg 255 Wageningen.  

Dat mag bij de linkse loods, links van de winkel iets verder 

naar achteren rijden, graag links van de grote roldeur met 

de P van papier😊parkeren. 

Graag tijdens de openingsuren van de winkel: Woensdag 

en Donderdag van 13.00 u tot 17.00 uur en op 

Vrijdag en Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur  

 

Kom gerust ook even kijken in onze winkel, hartelijk 

welkom! 

Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage voor Woord & 

Daad. 

 


