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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Een nieuw gezicht… 
Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen, mag ik de school tijdelijk ondersteunen als directeur a.i. 
Mijn naam is meester Van Kranenburg. Ik ben getrouwd, we hebben 1 zoon, 3 dochters en 2 
kleinzoons. De week voor de voorjaarsvakantie was mijn eerste werkweek op de Eben-Haëzerschool 
(EHS). Het rondje in de groepen was heel fijn: lieve spontane kinderen die allemaal van dieren 
houden zoals wij thuis dat ook doen. De collega’s en het bestuur hebben mij op een fijne wijze 
ontvangen, waarvoor ook vanaf deze plaats mijn hartelijke dank! 
Mocht  u vragen hebben dan kunt u altijd even binnen lopen. De planning is dat ik gedurende 4 
dagen per week op die dagen tenminste 1 dagdeel op school ben. De dagdelen zullen op de website 
worden vermeld. 
Hartelijke groet, Meester Van Kranenburg 
 
DRINGENDE OPROEP 
De oproep is al vaker gedaan: heeft u een onderwijsbevoegdheid of bent u bekend met het werk als 
onderwijs assistent? Zou u ons dan a.u.b. willen helpen? Vervangers vinden is een heel groot 
probleem!  Als we geen goede mensen kunnen vinden, zal dat gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Wij staan graag open voor een vrijblijvend 
gesprek. 
 
TEAM 
Meester Kramer heeft afgelopen maandag een nieuwe heup gekregen. De operatie is voorspoedig 
verlopen. We wensen hem van harte beterschap. Een kaartje zal hij best leuk vinden: 
Wederiklaan 26, 4143 CV Leerdam. We waarderen het dat juf Van Laar en juf Anja hem gedurende 
zijn afwezigheid willen vervangen. 
Vanaf 5 maart is juf Jantine Flach – de Groot werkzaam in groep 3. Zij vervangt juf Mijnske die nog 
met verlof thuis is. We wensen juf Jantine veel succes bij het uitvoeren van haar taken. 
Bij meester De Jong en juf Mijnske is op 5 februari jl. een meisje geboren. Martine. Bij juf Esther is 
dinsdag 6 maar een zoon geboren. Zijn naam is Juda. Bij beide kinderen mocht de geboorte goed 
gaan. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 
 
ZIEKTE ONDER KINDEREN 
Er heerst roodvonk en krentenbaard en waterpokken op school. Als de verschijnselen te zien zijn is 
het niet meer besmettelijk en kan het kind naar school. 
 
INFORMATIEAVOND  OUDERS  EN LEDEN VAN DE SCHOOLVERENIGING 
D.V. dinsdag 13 maart bent u van harte uitgenodigd op de informatieavond. Inloop: 19.30 uur, start 
19.45 uur. 
Wij hopen de ouders en de leden van de schoolvereniging deze avond te informeren over diverse 
zaken in en rond de school. Het bestuur zal een en ander uitleggen over de huidige en toekomstige 
invulling van de directievacature en de ontwikkelingen rond de nieuwbouw. De intern begeleiders 
informeren u over de resultaten, de ‘opbrengsten’ van de school. Tevens zullen zij in samenwerking 
met meester van Kranenburg het een en ander vertellen over de schoolontwikkeling en het 
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inspectiebezoek dat in juni gepland staat. De leden ontvangen van de secretaris nog een aparte 
uitnodiging. 
Wij zien uit naar uw komst! 
 
LUNCHCONCERT 
We willen over een poosje een lunchconcert voor en door de kinderen (en leerkrachten) 
organiseren. In de bijlage is hier meer over te lezen. 
De muziekcommissie (juf Betty, juf Hilda) 
 
CONTAINER GEZOCHT 
Voor de overbruggingsperiode naar de nieuwbouw zijn we op zoek naar een 20F dichte container 
die ook afgesloten kan worden. Kunt u ons daaraan helpen voor een periode van drie jaar? Geef het 
dan door via de mail.   
 
OVERBLIJVEN 
Het gebeurt nog wel eens dat er één overblijfouder op het plein aanwezig is terwijl er twee op de 
lijst staan. Wilt u goed in de gaten houden wanneer u aan de beurt bent, zodat er altijd voldoende 
overblijfouders aanwezig zijn? Verder willen we u als overblijfouder vragen om erop te letten dat de 
kleuters niet op het grote plein spelen en achter de heg blijven. Voor de kinderen van groep 4-8 
geldt dat ze alleen op het grote plein mogen spelen en niet op achter de heg. Groep drie mag 
kiezen. Alvast bedankt! 
 
FAALANGSTTRAINING 
Ook dit jaar willen we kinderen een faalangsttraining bieden. De training zal worden aangeboden in 
de bovenbouw. In overleg tussen leerkracht en ouders wordt aan enkele kinderen deze training 
aangeboden.  
 
ACTIEGELD 
Van laatstgehouden actie hebben we als school mooie dingen kunnen aanschaffen. Zo hebben we 
een goede foto- / filmcamera aangeschaft en Bee-, Bleu- en Ino-Bot pakketten. Dit zijn robots voor 
kinderen, waarbij ze leren hoe ze de robot moeten programmeren zodat hij bepaalde opdrachten 
kan uitvoeren. 
 
TELEFOONCIRKEL 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al benoemd dat we een telefooncirkel in alle groepen willen 
gaan inzetten. I.v.m. de recente privacywetgeving, mogen wij zonder uw toestemming geen 
telefoonnummers met andere ouders delen. We willen u vragen om voor D.V. 23 maart aan te 
geven dat u toestemming geeft om deze informatie te delen. Dit kunt u doen door het strookje dat 
bijgevoegd is onder aan deze brief, in te vullen en per mail naar ons te sturen. Het strookje kan ook 
worden ingeleverd bij de juf of meester van uw kind. Als we geen strookje ontvangen, gaan we 
ervanuit dat u geen toestemming verleent en wordt u niet opgenomen in de telefooncirkel. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bij deze geef ik toestemming om ons telefoonnummer te gebruiken voor de telefooncirkel in de 
klas(sen) van mijn kind(eren). Ik ben mij ervan bewust dat dit telefoonnummer wordt gedeeld met 
andere ouders uit de groep(en) van mijn kind(eren). 
 
Naam kind(eren):__________________________________________________________________ 
 
Groep(en):___________________________________________ (graag in dezelfde volgorde als 
namen van de kinderen) 
 
Te gebruiken telefoonnummer:_______________________________________________________ 
 
Naam ouder(s)____________________________________________________________________ 
 
  


