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Verjaardagen maart 

2 Ann Blok  
2 Joeri Wondergem 
3 Hester Bestman 
3 Pieter Maljaars 
7 Rhodé van Helleman 
10 Joas Breen 
10 Sarah de Visser 
11 Olivia Zwemer 
13 Jonna Provoost 
14 Eva Noa van 
Moolenbroek 
15 Sjamanja van den 
Bosse 
15 Nynke van der Ree 
25 Remco Pieterse 
27 Juf Elsbeth de Visser 
31 Micha Moeleker 

Allen hartelijk 

gefeliciteerd en een 

gezegend nieuw 

levensjaar toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2016: lente maand 
Volgende week woensdag 9 maart houden we Biddag voor Gewas en Arbeid. De school is die dag dicht, 
alle kinderen en leerkrachten hebben vrij. 
Een nieuw seizoen staat voor de deur. Deze maand is de meteorologische lente (1 maart jl.) begonnen 
en begint de astronomische – dit jaar op 20 maart (05.30u ). Zoals God het in de Schepping al gelegd 
heeft, zo is het tot op de huidige dag: de seizoenen blijven elkaar afwisselen. Wij zijn daarin van Hem 
afhankelijk en dat is maar goed ook. Voor de komende groei en bloeiperiode zijn we dat ook, al is het 
besef daarvan bij ons niet altijd bewust aanwezig. We zaaien, planten, poten, enz  en gaan er vanuit dat 
er opbrengst zal zijn. Gelukkig is dat vaak ook zo, maar het is niet vanzelfsprekend. Goed om daar 
volgende week bij stil te staan.  
Eind van deze maand herdenken en vieren we Goede Vrijdag en Pasen. De zonde en de dood zijn 
overwonnen! Wat een prachtige en machtige boodschap. Bijzonder ook om dat op school door te geven 
aan de kinderen. Er is hoop, er is redding voor een ieder die gelooft. ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft’ ( Joh. 3:16). Maarten Luther zei bij deze tekst: Vul bij het woord ‘ieder’ je 
eigen naam in. Zo groot is Zijn liefde. Om stil van te worden. God sluit niemand buiten, dan doet/ doen 
de mens/ mensen zelf.   
Allen een goede maand toegewenst. 
 
Vriendelijke groet,  A. (Arian) Lier 
 
Zendingsgeld: Spaardoel & opbrengst. 

Het tweede helft van het schooljaar (week 21 t/m 40) zal de 
maandagmorgencollecte bestemd worden voor St. CBR Effata: Frank van 
der Maas (Nigeria). Er is actie gevoerd voor spelletjes/speelgoed, dat is 
naar verluid al genoeg binnen gekomen. Het geld gaat naar ondersteuning 

van zijn werk en Effata algemeen. Voor meer informatie: http://cbr-effata.org/steun-ons/tfc-
oostkapelle/  
In de maand februari is er € 190,87 opgehaald (3 maandagen). Heel hartelijk dank.  
 

  Agenda  maart 2016 

Datum activiteit 

1,8,15 maart Sportmiddagen groep 3-4 (1
e
), 5-6 (8

e
) en 7-8 (15

e
) in de Halve maan.  

4 maart Rapport 2 

8 en 17 maart Gespreksavonden groep 3-7 

9 maart Biddag: vrije dag 

11 maart Groep 7 Plantdag in de Snoeptuin (zie bijlage) 

14 maart Groep 5/6 bezoek Terra Maris (zie bijlage) 

23 maart Wandelen voor water 

25 maart Goede Vrijdag: vrije dag 

28 maart Tweede Paasdag: vrije dag 

30 maart Schoolvoetbaltoernooi Jongens 

Personeel 
 AANWEZIGHEID INTERIMDIRECTEUR A.(Arian) Lier:  

Maart: ma 29-2-di. 1-3, ma 7-di.mo. 8, di 15-wo16-do.mo17, wo 23-do24, do 31-3 – vr.1-4.  
Aanspreekpunt bij afwezigheid: juf Janine Zandee gr. 1-3; meester Frank Klaassen gr. 4-8. 

 VACATURE DIRECTEUR: woensdag 17 februari jl. is er een positief gesprek geweest met een van de 
kandidaten. Daar wordt nu een volgende stap mee gezet: assessment.  

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen. 
In groep 6 is Iza Malysz gekomen (na de voorjaarsvakantie). Zij woont tijdelijk in het pleeggezin van Fam. 
MJ Walhout. Heel hartelijk welkom op onze school en een goede tijd toegewenst.  
In maart worden  Jorden de Visser en Eva Verweij vier jaar. Zij hopen deze maand bij ons op school te 
komen. Heel hartelijk welkom en een goede schooltijd bij ons toegewenst.  
 
Website EHS 
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.  
 
Oproep Europa kinderhulp. 
Omdat Europa kinderhulp dringend op zoek is naar nieuwe vakantie ouders de volgende vraag: 
‘Geeft u een kind de vakantie van zijn leven?’  Zie verder de bijlage. Een affiche van Europakinderhulp  hangt 

op, op school. 

Website Ouderportaal ParnasSys.   
De link naar het ouderportaal is deze: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?1. U kunt 
hier inloggen met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord (eerder per mail ontvangen). Indien u die 
niet meer hebt of weet, kunt u een nieuwe aanvragen via directie@ehsoostkapelle.nl  
 
WAVG. Op de gehouden ouderavond (sept. Jl.)zijn aanbevelingen uit de ouders gekomen. Deze regel 

stellen we deze maand centraal:  

  Neem de tijd om met kinderen de schooldag door te nemen op een positieve manier, 
met open vragen (Tip: één op één). 

In een eerdere nieuwsbrief vroegen we ouders om in een werkgroepje mee te denken over datgene wat 
door u als ouders is aangedragen tijdens de informatieavond. Tot op heden heeft zich één ouder 
gemeld. Omdat het misschien niet voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling precies is, herhalen we 
onze oproep. 
 
Tijdens de informatieavond hebben de aanwezige ouders nagedacht wat zij thuis kunnen doen in 
aanvulling op het werken aan verantwoordelijk gedrag op school. Er zijn toen een aantal belangrijke 
zaken genoemd, bijvoorbeeld: ‘betrokkenheid onder ouders van de groep, met leerkrachten’ en 
‘kinderen laten meedenken in de oplossingen bij een probleem’. Als team vinden we het belangrijk dat 
het niet bij eenmalig meedenken blijft, maar dat werken aan verantwoordelijk gedrag blijft leven, ook in 
de gezinnen. Daarom wordt er elke maand één van de bedachte zinnen in de nieuwsbrief geplaatst. We 
willen dit nog meer uitwerken en we willen hierover graag met ouders van gedachten wisselen. We 
hopen dat er ouders in een werkgroepje mee willen denken, om deze zinnen uit te werken en concreter 
te maken. De uitwerking zal dan steeds in de nieuwsbrief vermeld worden. We denken dan aan 
praktijkvoorbeelden, stellingen, extra uitleg enz. Omdat het mogelijk moet zijn om per keer een aantal 
zinnen te bespreken, is het niet nodig om voor elke nieuwsbrief bij elkaar te komen. Voor de rest van 
het schooljaar hebben we waarschijnlijk aan één bijeenkomst genoeg. 
Ouders die extra informatie willen en/of ouders die zich op willen geven, kunnen terecht bij meester 
Frank (f.klaassen@ehsoostkapelle.nl).  
 
Verspreiding nieuwsbrief onder leden 
Als u de nieuwsbrief ook per mail wilt ontvangen, stuurt u ons dan uw e-mailadres. U ontvangt deze dan 
op de dag van uitgifte (1

e
 vrijdag van de maand). Verschillende leden hebben dat inmiddels gedaan, heel 

fijn en bedankt.  
De nieuwsbrief per post komt de week daarop op woensdag (we versturen deze op dinsdag). U kunt ook 
de nieuwsbrief (laten) ophalen door een leerling van school op de dinsdag na de 1

e
 vrijdag.  Geeft u dan 

uw naam en de naam van het kind dat de brief komt ophalen door aan school.  Bedankt.  

mailto:info@ehsoostkapelle.nl
http://www.ehsoostkapelle.nl/
mailto:ouders@ehsoostkapelle.nl
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?1
mailto:directie@ehsoostkapelle.nl
mailto:f.klaassen@ehsoostkapelle.nl
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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. Welkom. 
 
Bezoek groep 7 Snoeptuin 
Op vrijdag 11 maart mogen de leerlingen van groep 7 helpen bij het planten van kleinfruit in de 
‘Snoeptuin’ (een onderdeel van de ‘Hof van Heden’). Dit is een initiatief van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Oostkapelle, de Imkersvereniging Walcheren, de werkgroep Duurzaam 
Oostkapelle en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De leerlingen zullen (onder begeleiding) starten 
met planten om 9.45 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom op Grijpskerkseweg 7, Oostkapelle 
(naast de volkstuinen, achter de grote houten schuur). 
 
Sport(mid)dagen 
Schoolsportmiddag. 
Dinsdag jl. is het Sportdorpprogramma gestart in de Halve Maan. Groep 3-4 heeft daar ’s middags 
samen met de Lispeltuut een sport- en spelmiddag gehad. Dinsdag 8 maart is het voor groep 5-6 en 
dinsdag 15 maart voor groep 7-8.   
Koningsspelen 2016. 
Vrijdag 22 april is het zover. We doen weer mee met de Koningsspelen. Om deze dag succesvol te laten 
zijn, hebben we wel uw hulp hard nodig. Tijdens het ochtendprogramma gaan de kinderen in groepjes 
aan de slag met verschillende spelletjes. Tijdens het middagprogramma speelt de bovenbouw een 
zeskamp. Als u wilt helpen tijdens het ochtendprogramma (ongeveer van 9.30 uur tot 13.00 uur) en/of 
het middagprogramma (12.45 uur tot 14.30 uur) kunt u dit doorgeven aan juf Jannie: 
j.louwerse@ehsoostkapelle.nl  
Schoolvoetbaltoernooi. 
Sportdorp organiseert in Westkapelle voor dorpen op Walcheren op woensdag 30 maart een toernooi 
voor  de jongens en op 6 april voor de meisjes. Van onze school doen er 27 jongens en 36 meisjes mee. 
Veel plezier alvast toegewenst en succes. 
 
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 7 maart 2016 tussen 15.30-16.00u . 
U kunt alleen werk bekijken, niet de leerkracht spreken. Wilt u de leerkracht wel spreken, dan kunt u 
een afspraak maken. 
 
Gespreksavond groep 3-7  
Vandaag heeft uw zoon/dochter het tweede rapport meegekregen. Daarbij zit de uitnodiging voor de 
gespreksavonden D.V. dinsdag 8 maart en donderdag 17 maart.   
We zien u graag op de contactavonden van 8 of 17 maart. Tijdens de contactavond worden ook de LVS-
resultaten met u besproken. U kunt deze al inzien via het ouderportaal van ParnasSys.    
We kijken uit naar goede gesprekken om zo samen zorg te dragen voor de ontwikkeling van uw kind. 
 
Schoolkeuze adviesgesprekken groep 8 
Maandag jl. hebben de leerkrachten van groep 8 met de ouders gesproken over het schooladvies van de 
leerlingen voor het Voortgezet Onderwijs. Deze gesprekken zijn goed verlopen. De cito-eindtoets in april 
zal hopelijk bij alle leerlingen de keuze bevestigen. Bedankt voor uw komst.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen en uitnodiging informatieavond  
Hoopt uw kind tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 de leeftijd van 4 jaar te bereiken? Dan 
nodigen we u van harte uit om uw kind op onze school aan te melden.  
Voor nieuwe ouders die meer informatie over onze school willen en voor de eerste keer bij ons een 
leerling willen aanmelden, is er dinsdag jl. een informatieavond geweest. Mocht u iemand kennen die 
deze avond heeft gemist, dan kan hij/zij gewoon contact opnemen met school voor een kennismaking. 
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In een notendop wordt dezelfde informatie doorgegeven en krijgen ook zij een informatiepakketje mee 
naar huis. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

Ouders die al kinderen op onze school hebben, kunnen een 
inschrijfformulier van de website downloaden of er een op school 
afhalen. Wilt u bij aanmelding een kopie van een geldig paspoort, een - 
identiteitsbewijs of een zorgpas waar uw kind (naam, BSN) op vermeld 
staat, inleveren? Hartelijk dank.  
 

Bijlagen. 

 verzorgt nog  twee avonden:   

 24 maart 2016 Calvijn College, Klein Frankrijk 19, 4461 ZN Goes 

 21 april 2016 Calvijn College, Klein Frankrijk 19, 4461 ZN Goes 

 Media en ons hart: spreker dhr.  L. van der Tang directeur VitalHealth 

Software, Yona Foundation. 

 Media en ons hoofd:  spreker dr. Frank Visscher (kinder)neuroloog De Ruyterziekenhuis te Goes  

 Media en onze handen:  spreker dr. ir. Steef de Bruijn adjunct-hoofdredacteur RD en lid Mediawijzer 

Bijlage vakantieouders gezocht. 
Vakantieouders  gezocht voor vakantiekinderen! 
Elk kind heeft recht op een gezinsleven. Wat bijvoorbeeld voor veel gezinnen heel normaal is, is voor 
onze vakantiekinderen niet zo gewoon. Aan tafel eten, afspraken en regels in huis, structuur: het kan 
allemaal nieuw zijn. Deze kleine dingen kunnen helpen om ervaringen te verwerken, plezier te kunnen 
hebben en te leren dat er kansen zijn. 
 

Geeft u een kind de vakantie van zijn leven? 
 

Om ook dit jaar weer een vakantie te kunnen bieden aan kinderen die het echt nodig hebben zijn we op 
zoek naar nieuwe vakantieouders. 
 
Bel voor meer informatie met 0118-627974 of kijk op www.europakinderhulp.nl 
 
Dit jaar is de tijd dat ze verblijven verkort naar 10 dagen, omdat dat voor de kinderen beter is te 
overzien. Zeker de moeite waard om te overwegen! Vraag eens aan ouders in de omgeving naar de 
ervaringen die zij hadden/hebben met een vakantiekindje. 
 
Carla Wondergem, moeder van Emma en Xander. E-mail:  gwondergem@solcon.nl  
Dingena Remijn, moeder van Naomi en Anna. E-mail: dingenaremijn@kpnplanet..nl  

 

Bijlage Groep 5-6 excursie Terra Maris.  

Voor de groepen 5 en 6 staat binnenkort de tijdelijke, boeiende tentoonstelling ‘Het duistere dierenrijk’ 

in Terra Maris op het programma als onderdeel van het Museummenu. Het bezoek aan de 

tentoonstelling vindt plaats op: Maandag 14 maart, van 13.30-15.00 uur. 

De  leerlingen bezoeken het Mottekasteel, waar ze in de rol kruipen van Ambachtsman/-vrouw, 

kasteelheer/-vrouw of soldaat en ze bezoeken de tentoonstelling ‘Het duistere dierenrijk’  
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