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Verjaardagen januari 

2 Ashley Kemeling 

3 Mitchell van der Hart 

5 Jurgen Tanis 

5 Hailey Wisse 

12 Lotte Louwerse 

14 Thijs Brouwer 

14 Julia Struik 

24 Sara de Visser 

26 Raniya Locht 

26 Sayenne den Ouden 

28 Jesse de Visser 

29 Rosalie Bos 

31 Mirthe de Visser 

 

Allen hartelijk gefeliciteerd en 

een gezegend nieuw 

levensjaar toegewenst. 

 

Anno Domini 2016 
De school is in het nieuwe jaar 2016 weer van start gegaan. Vrijwel alle leerlingen en leerkrachten konden 
met elkaar beginnen. Daar zijn we dankbaar voor. Er zijn gelukkig geen ernstige dingen gebeurd wat 
gezinnen rond school betreft. In de wereld om ons heen (misschien voor u ook wel heel dichtbij?) 
gebeuren soms heel ernstige dingen, zo ernstig dat het mensenlevens kost. Ik wens u met uw gezin/ 
familie een goed en gezegend 2016 toe en bid dat God u tot een Leidsman zal zijn. 
Deze maand staat op school in het teken van o.a. de cito-m toetsen. Deze worden twee keer per jaar 
afgenomen (jan-jun). Een mooi ijkmoment voor de school om te kijken hoe we ervoor staan in de 
verschillende groepen. Ook best spannend, hoewel het moment opnamen blijven, hoe de leerlingen 
presteren in methode onafhankelijke toetsen. Daarnaast gaat het ‘gewone’ werk natuurlijk ook door. We 
hopen met elkaar een goede periode te hebben tot de zomervakantie. We zitten bijna op de helft van het 
schooljaar (16 weken van de 40 gehad), dus we hebben nog een mooi tijd te gaan.  
Allen een goede maand toegewenst. 
 
Vriendelijke groet,  
 
A. (Arian) Lier 
 
Zendingsgeld: Spaardoel & opbrengst. 
Het eerste helft van het schooljaar (t/m week 20) zal de maandagmorgencollecte bestemd worden voor de 
ZGG ‘Moedertaalpakketten kinderen zendingswerkers’. 
In de maand december is er € 178,90 opgehaald. Hartelijk dank.  
 

 Agenda  januari 2016 

Datum activiteit 

20-01 Studiemiddag WAVG 3 (gr. 3-8) 13.00-17.00u 

27-01 Studiemiddag KIJK! 3 (gr.1-3) 

27-01 Veerse voorleesdag 

28-01 Gedichtendag 

05-02 Nieuwsbrief februari 

25-01 t/m 19-02 Afnameperiode cito-m toetsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personeel 

 AANWEZIGHEID INTERIMDIRECTEUR A.(Arian) Lier:  
januari 2016: 6-7;  12-13; 20-21; 26-27. Februari: 3-4; 9-10; 18-19 
Aanspreekpunt bij afwezigheid: juf Janine Zandee gr. 1-3; meester Frank Klaassen gr. 4-8.  

 START:  deze week zijn juf Mirjam Wisse en Juf Jannie Louwerse na hun verlofperioden weer 
begonnen in respectievelijk groep 8 en 3/4 . We hopen dat zij met de groep snel een goede band 
hebben opgebouwd en een fijne werkperiode tegemoet gaan. Veel werkplezier. 
 

Nieuwe leerlingen. 
In januari is Haily Wisse (05-01-2011) op school gekomen. Zij zit in groep 1. Eind van de maand hoopt 
Emily Wisse (27-01-2012) jarig te zijn en begin februari Nathan Bouterse (03-02-2012). Beiden komen deze 
maand wennen en zullen daarna bij ons op school in groep 0-1 komen. Alle drie heel hartelijk welkom en 
een goede schooltijd bij ons toegewenst.  
Julia van Damme is net voor de kerstvakantie vanuit Kruiningen naar Oostkapelle verhuisd. Zij is deze week 
begonnen in groep 7. Heel hartelijk welkom, we hopen dat je hier snel gewend bent, niet alleen op school 
maar ook in je nieuwe woonplaats.  
 
 

Contactgegevens 

 Eben-Haëzerschool 

    Vlaamse Gaai 2 

    4356 DC Oostkapelle 

  0118-583989 

 info@ehsoostkapelle.nl 

www.ehsoostkapelle.nl 
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Iedere maandag na de 

nieuwsbrief worden de 

gevonden voorwerpen in 

twee blauwe kratten in de 

hal gezet. Wat er op de 

eerste donderdag daarna 

nog ligt, wordt verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeest 
Het thema voor onze kerstviering was dit jaar: Op weg naar……… Heel veel ouders, familieleden en 
belangstellenden hebben met ons op woensdag 16 december jl. het kerstfeest meegevierd in de 
Saronkerk. Hartelijk dank daarvoor. We mogen terugzien op een mooie viering, die heel fijn is verlopen. De 
bijdragen van de groepen waren mooi, het verhaal actueel en pakkend, er werd nauwelijks of niet 
gesnoept (bedankt voor uw medewerking hierin) en het was op een goede tijd afgelopen (20.30u). De 
opbrengst van de collecte is  € 493,65!  Bedankt voor uw gaven. 
 
Website 
Het wachtwoord is veranderd. U kunt inloggen met gebruikersnaam: ouders@ehsoostkapelle.nl en 
wachtwoord: noordpool2. Het blijft een half jaar geldig. 
Het huiswerk van groep 7 & 8 is op het oudergedeelte van de site na te lezen. Doe er uw voordeel mee . 

 
Cito-toetsen LVS  
Vanaf 25 januari worden de LVS (leerlingvolgsysteem) - toetsen afgenomen in groep 1 t/m 8. De 
toetsperiode loopt t/m 19 februari. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen die landelijk worden 
afgenomen, waarbij we uw zoon/dochter kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling. Mede a.d.h.v. de 
uitkomst van deze toetsen wordt ook het onderwijs afgestemd op uw kind. Er zijn gesprekken met IB en 
directeur over de behaalde resultaten en er zullen op grond daarvan nieuwe streefdoelen worden gesteld. 
Naar aanleiding van dit alles worden dan de groepsplannen voor de hoofdvakken gemaakt en op maat (= 
drie niveaus) afgestemd. Op deze wijze kunnen we de groepen goed volgen en lesgeven.  
 
Ouderportaal ParnasSys.   
Sinds vorige maand staat ook het onderdeel Individueel handelingsplan (IHP) open. Als uw kind extra 
wordt begeleidt aan de hand van een IHP, dan kunt u het inzien en volgen.  
 
Nascholing/ studiemiddagen. 
KIJK! De leerkrachten van de kleutergroepen hebben hun 3e (van 3) studiemiddag rond KIJK! in januari: 

woensdag de 27e .  

WAVG. De collega’s van groep 3-8 hebben de 3e (van 4) studiemiddag over Werken Aan Verantwoordelijk 

Gedrag ook in januari: woensdag de 20e. Het hoofdonderwerp is dit keer Coöperatief leren 

(samenwerkend leren). 

Op de gehouden ouderavond (spet. Jl.)zijn aanbevelingen uit de ouders gekomen. Deze regel stellen we 

deze maand centraal:  

 REGELMATIG JE KINDEREN ANDERE KINDEREN LATEN UITNODIGEN, DIE OGENSCHIJNLIJK WEINIG MET ELKAAR 

HEBBEN.  
 
Oproep 2: de werkgroep WAVG wil graag met een enkele ouder een  werkgroep WAVG  vormen  om de 
ingebrachte stellingen te bespreken en verder vorm te geven. Dat kan variëren van tips tot opdrachten, 
van vragen tot stellingen, enz. Het resultaat wordt dan in deze nieuwsbrief gepresenteerd. Als u hiervoor 
voelt, kunt u zich opgeven bij meester Frank Klaassen. 
 
Gebedsgroep 
Iedere woensdagmorgen komen er ouders samen op school (08.35u) om te bidden voor allen en alles wat 
bij de school betrokken is: ouders, leerlingen, leerkrachten, activiteiten, enz. Onmisbaar! Heel fijn als u 
thuis bidt voor de school, het kan ook met een groepje. U hoeft niet persé zelf mee te bidden, aanwezig 
zijn en zo uw steun betuigen is ook goed. Welkom. 
 
Veerse Voorleesdag  & Gedichtendag 2016  
Woensdag 27 januari hopen de groepen 0-1 en 2 mee te doen met de Veerse Voorleesdag. Op die dag 
wordt er in de klas extra aandacht besteed aan het voorlezen.  

mailto:ouders@ehsoostkapelle.nl
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Hoofdluiscontrole: Bij de 

controle na de Kerstvakantie 

is er gelukkig geen hoofdluis 

gevonden. Na de 

meivakantie wordt de 

volgende controle 

gehouden. 

Voorlezen vindt ieder kind leuk en het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind: de 
taalontwikkeling (nieuwe woorden, hoe een goede zin is opgebouwd, enz). Ze leren goed luisteren en zich 
concentreren. Het stimuleert de fantasie en het vergroot de belevingswereld van het kind. Het geeft een 
gevoel van saamhorigheid en veiligheid. Doen dus, ook thuis! 
We wensen u thuis ook veel voorleesplezier! 

Gedichtendag, het poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar 
op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie een dag lang in het 
zonnetje. Elk jaar zijn er ruim tweehonderd activiteiten die door heel 
Nederland en Vlaanderen georganiseerd door scholen, bibliotheken, 
culturele instellingen en particulieren. Zo ook op de Eben-
Haëzerschool!  Wij hopen die dag extra aandacht te besteden aan 
gedichten. Thema dit jaar is:  Jaren die druppelend versmelten. 

Er woonde op aarde 
 
Er woonde op de aarde 
een vrouw van honderd jaar 
die veel te veel bewaarde, 
ik weet alleen niet waar. 
 
Wat iemand had vergeten, 
wat iemand niet meer zag, 
wat bijna was versleten, 
wat in een laatje lag. 
 
Wat in antieke kasten 
en diepe putten bleef, 
wat nergens meer in paste, 
wat schonkig was en scheef. 
 
En niet als in de dromen 
en elke dag te moe, 
ze heeft het meegenomen, 
ik weet niet waar naartoe. 
“Er woonde op de aarde” / Joke 

van Leeuwen 
 
Inzameling gebruiksmaterialen  
We wijzen u op de mogelijkheid om op school uw gebruikte inktcartridges, batterijen en postzegels in te 

leveren. U kunt ze deponeren in de daarvoor bestemde dozen bij de ingang. De opbrengst komt ten goede 

aan verschillende (school)doelen. Hartelijk dank! 

Activiteitenouders  
Woensdagmorgen jl. was er een klein legertje moeders en één vader aanwezig om de wanden te poetsen. 
Dat was echt wel nodig, ze bleken al jaren niet gedaan te zijn. Als u nu de school binnen loopt en denk wat 
is het hier licht geworden, dan weet u nu hoe het komt . Alle moeders en vader hartelijk dank voor uw 
geweldige inzet. Fijn dat het zo gedaan kan worden. 
Op het programma staat nog: *Dinsdagavond ná de meivakantie ramen zemen: 11 mei 
 
Kijkmoment op school. 
De eerste maandag of donderdag na uitgifte nieuwsbrief is er mogelijkheid om het werk/ de schriften van 
uw kind(eren) in te zien, in de groep(en): deze keer op maandag 11 januari 2016 tussen 15.30-16.00u . U 
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kunt alleen werk bekijken, niet de leerkracht spreken. Wilt u de leerkracht wel spreken, dan kunt u een 
afspraak maken. 
 
Uitnodiging Sportdorp Trimloop  
Zaterdag 23 januari !!!Sportdorp Oostkapelle nodigt onze leerlingen uit om eventueel samen met hun 
vader, moeder, opa of oma mee te lopen tijdens een gezellige trimloop. Je kunt kiezen of je 1,2 of 3 ronden 
meeloopt. Een ronde is 3,3 km! 
Inschrijven: alleen op de dag zelf, tussen 12.30 en 13.45 uur in de voetbalkantine 
Kosten: 3 euro (graag contant bij inschrijving)Start: om 14.00 uur (parkeerterrein  Magnolialaan) 
Jij komt toch ook gezellig mee trimmen in ons mooie sportdorp? 
Tot ziens op zaterdag 23 januari a.s.  
 
Wilbert Koole, sportdorpcoach. 
 
In verband met bovengenoemde activiteit krijgen de kinderen (gr. 3-8) een tijdens de gymles een gastles 
hardlopen. 

Nieuws vanuit bestuur 

2015 ligt achter ons, een nieuw jaar ligt voor ons. Er is veel werk verzet door kinderen, leerkrachten, 
directeur en overige personeelsleden, ouders en bestuurders in het achterliggende jaar. Veel wordt er 
weer van ons allen verwacht in het nieuwe jaar 2016. Maar wel alles in het licht van psalm 127: Zo de 
Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de stad niet 
bewaart, tevergeefs waakt de wachter; (…)het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.  
 
Op 31 mei D.V. wordt de jaarlijkse algemene leden vergadering van onze school gehouden. Ook dit jaar 

zijn er bestuursleden aftredend en zijn er dus (tegen-)kandidaten nodig. Heeft u hart voor onze school? 

Vindt u kwalitatief goed, én christelijk onderwijs op reformatorische grondslag in Oostkapelle van groot 

belang? Meldt u dan als kandidaat voor het schoolbestuur. Aanmelden kan via één van de bestuursleden 

of via bestuur@ehsoostkapelle.nl. 

Hieronder een korte samenvatting van de taken van het schoolbestuur: 

1. Zorgen voor goed bestuur, onder meer door de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag en 
door jaarlijkse evaluatie met directeur (werkgeverschap); 
2. Toezicht houden op: 

 Het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de school; 

 Realisatie van doelstellingen;  

 De strategie en de risico’s;  

 De financiële verslaglegging;  

 De naleving van wet- en regelgeving;  
3. Goedkeuring geven of onthouden aan beslissingen van de directeur;  
4. Directeur met raad ter zijde staan (advies) en als klankbord fungeren. 
 
We zien uw aanmelding graag tegemoet! 

 

Matthijs Breen 
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