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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. 
 
OUDERPORTAAL 
De komende week zullen er nog wat CITO-toetsen worden afgenomen. De resultaten zullen daarna 
worden ingevoerd. 
 
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 
D.V. donderdag 1 februari 2018 van 15:30 – 16:30 uur is er een mogelijkheid om nieuwe leerlingen 
in te schrijven. Wilt u deze datum reserveren in de agenda?  Om een goede groepsindeling te 
kunnen maken is het van belang dat de school vooraf het aantal leerlingen zo nauwkeurig mogelijk 
kan bepalen. 
 
TELEFOONCIRKEL 
Wanneer wij bij ziekte van een leraar geen personeel ter vervanging van de zieke leraar kunnen 
vinden, kan het zijn dat we in uiterste gevallen leerlingen vrij moeten geven. Dat zorgt dikwijls voor 
lastige situaties. We kunnen ons voorstellen dat het ook uw planning doorkruist. 
Om dit proces zo goed mogelijk te stroomlijnen willen we op dat moment gebruik maken van de 
telefooncirkel van de groep waar uw kind in zit. 
Wij adviseren u voor deze situaties een achterwacht beschikbaar te hebben. Incidenteel zal in 
uiterste gevallen uw kind in een andere groep worden opgevangen. 
 
ZENDINGSDOEL 
In de periode van januari tot de meivakantie zal het zendingsgeld bestemd zijn voor de Stichting 
Jafet. D.V 9 februari zal Janneke Hulst voorlichting over haar werk in Rio de Janeiro geven aan alle 
groepen. 
 
PERSONELE SITUATIE 
 

 Groep 4 -  Juf Esther heeft voorafgaand aan haar zwangerschapsverlof ziekteverlof op 
moeten nemen. Juf Lucy zal haar de komende weken vervangen; 

 Groep 5 - Juf Henny wensen we van harte sterkte in deze periode van ziekte. 
 Groep 7 – Vanaf begin maart zijn nog steeds dringend op zoek naar vervanging voor meester 

Kramer. Help u zoeken?  
 
WINNAARS FOTOWEDSTRIJD 
Weet u het nog? De fotowedstrijd op de jubileum dag van meester Kramer? Eerst de workshop van 
twee natuurfotografen en daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag in Recht van ter Leede. De 
winnaars van deze wedstrijd zijn op plaats nummer 1: Pim Heikoop uit groep 7. Op plaats nummer 
2: Lydia ’t Lam uit groep 8 en op plaats nummer 3: Carina van Bezooijen uit groep 7. Deze drie 
winnaars ontvangen hun zelfgemaakte foto op canvas! Pim, Lydia en Carina, van harte gefeliciteerd! 
 
JUBILEUM 
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft het bestuur meester Kramer een gezellige avond 
aangeboden. Het is een besloten avond samen met collega’s en bestuur en familie. 
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ZEDERIK IN BEWEGING 
Zoals u wellicht hebt gelezen is de formele samenwerking tussen Zederik in beweging, de gemeente 
Zederik en de Eben-Haezerschool intussen bekrachtigd op de School met de Bijbel in Hei en 
Boeicop. Vorige week was er een officieel moment met de wethouder inclusief korte toespraak. 
Deze week werken we aan de introductie en afstemming van het programma tussen de 
sportconsulenten en de school. Donderdag hopen we sportconsulent meester Remon van Zederik 
in beweging op school te ontvangen voor de kennismaking met het team en de leerlingen. We 
houden u op de hoogte van de voortgang. 
 
SCHOOLONTWIKKELING 
Woensdagmiddag 10 januari j.l. ontving het team opnieuw training. Het onderwerp 
“leerlingenbetrokkenheid” stond centraal. Niet betrokken leerlingen komen niet tot leren, zo stellen 
we. Aan de hand van videobeelden hebben we geoefend in het waarnemen van betrokkenheid. Dit 
aan de hand van de Leuvense betrokkenheidsschaal.  
Leerlingenbetrokkenheid kunnen we o.a. waarnemen door te letten op: 

 Voldoening; 

 Concentratie; 

 Energie; 

 Complexiteit en creativiteit; 

 Mimiek en houding; 

 Volharden; 

 Nauwkeurigheid; 

 Reactietijd; 

 Verwoording; 
 
In het lesgeven zoeken we steeds naar betrokkenheidsverhogende factoren.   
Betrokkenheidsverhogende factoren zijn onder andere: 

1. Een goed groepsklimaat; 
2. Werkelijkheidsnabije, rijke leeromgeving; 
3. Leerlinginitiatief; 
4. Activiteit; 
5. Afstemming op de mogelijkheden; 
6. Expressie; 
7. Samen leren. 

 
D.V. woensdag 21 maart hopen we opnieuw teamtraining te ontvangen.  
 
INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 
Nog steeds wordt gewerkt aan de uitwerking van een integraal veiligheidsplan voor de school. We 
hopen dit plan eind cursusjaar 2017-2018 gereed te hebben. 
 
FORMATIE CURSUSJAAR 2018-2019 
Een eerste inventarisatieronde om tot een goede formatie voor cursus 2018-2019 te komen is 
uitgezet. Het blijft jaarlijks een bijzondere puzzel om het iedereen naar de zin te maken. 
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NIEUWBOUW 
De besprekingen gaan voort. U zult t.z.t. breder worden geïnformeerd. 
 
REACTIES WEEKBRIEF GROEP 5 
We ontvangen goede berichten over de communicatie die in gang is gezet tussen de leraren van 
groep 5 en de ouders. Hartelijk dank daarvoor. De weekbrief vraagt enerzijds tijd van leraren, maar 
blijkt te voorzien in een behoefte. Het is zoeken naar een goede balans. 
 
INFO-AVOND OUDERS GROEP 8 
Donderdag 8 februari beleggen de leerkrachten van groep 8 een informatieavond voor alle ouders 
van groep 8. Deze avond zal informatie worden gegeven over de overgang naar het voortgezet 
onderwijs.  
 
VERWIJZING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 zullen plaatsvinden op dinsdag 13 en 
donderdag 22 februari. 
 
VOORSTELLEN JUF MOLENAAR (IB) 
'Sinds januari ben ik een nieuw gezicht in de school. Mijn naam is Joanne Molenaar - van der Ham, 
ik woon in Nieuwland en ben getrouwd met Wouter. We hebben een zoontje van bijna een half 
jaar, Laurens. Ik ben twee à drie dagen per week op school te vinden. Ik ben gestart als intern 
begeleider en ben de komende tijd vooral bezig met inwerken. Ik zal onder andere het IB-werk van 
juf Gerdien en juf Imme overnemen. Daarnaast werk ik tijdelijk in groep 3. Hiervoor heb ik in 
Poederoijen gewerkt, als groepsleerkracht in de bovenbouw en als intern begeleider. Als intern 
begeleider ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de school. Dat houdt in dat ik onder 
andere bezig ben met het voeren van gesprekken met de leerkrachten van uw kind, het voeren van 
gesprekken met u als ouders of met externen, het coördineren van de leerlingenzorg, het opzetten 
en begeleiden van de zorgstructuur en het analyseren van resultaten en data. Ik hoop op een goede 
samenwerking met u als ouder!'  
 
Groetjes, Joanne 
 
VERKEER 
Om de leerlingen veilig deel te laten nemen aan het verkeer, werden er elk jaar meerdere 
praktische verkeerslessen gegeven. Omdat hiervoor moeilijk ouders te vinden waren, is de 
werkwijze veranderd. De lessen worden nu in twee ochtenden per jaar gegeven. Vanuit de 
projectgroep 'School op Seef' hoopt iemand de lessen ook te begeleiden. Door slechts twee 
ochtenden per jaar te helpen, zorgt u ervoor dat de leerlingen beter voorbereid deelnemen aan 
het verkeer. Voor het tweede deel van dit schooljaar zoeken we nog ouders voor D.V. 
vrijdagmorgen 1 juni. Als u hierbij wilt helpen, kunt u dit doorgeven aan meester Herman.  
 
 
DATA D.V. 
Spreekuur  1-2, 6-2, 15-2, 20-2, 6-3, 15-3, 20-3, 29-3 
Voorjaarsvakantie 26-2 t/m 2-3 
Biddag   14-3 
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Paasviering  29-3 (eigen lokalen) 
Goede vrijdag  30-3 
Pasen   2-4 
 
 
Mede namens het team ontvangt u een vriendelijke groet, 
 
J.P.R. Pannekoek 
 


