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Verjaardagen april 

6 Justin Sturm 

6 Teresa Vader 

12 Allison van der Hart 

Allen hartelijk 

gefeliciteerd en een 

gezegend nieuw 

levensjaar toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere maandag na de 

nieuwsbrief worden de 

gevonden voorwerpen 

in twee blauwe kratten 

in de hal gezet. Wat er 

April 2016 
Als Pasen achter de rug is, en dat viel vroeg dit jaar, dan heb je het idee dat je aan het laatste deel van 
het schooljaar bent begonnen. Inmiddels zijn er 28 schoolweken (met deze week erbij) gepasseerd. Nog 
slechts 13 schoolweken en 2 vakanties (2 weken mei- en 1 week junivakantie) en het is alweer 
zomervakantie. Komende periode moet er nog hard gewerkt worden, maar daar kunt u wat school 
betreft ook op rekenen.  
Onlangs werden we opgeschrikt door de aanslagen in Brussel. Bijna om de hoek, zou je zeggen. Wat 
leeft er in een mens, om dit te kunnen doen? Wat drijft iemand daartoe? Een wereld zonder God, wordt 
soms letterlijk een hel. Daar is de Bijbel ook duidelijk in. Wie niet van genade leeft, is tot alles in staat. 
Ook tot het plegen van ‘aanslagen’. In het groot (Brussel) of in het klein (gezin/ familie). Altijd in naam 
van een god: Allah (Brussel) of ‘eigen-ik’ (gezin/ familie). Hoe dan ook, er vallen altijd onschuldige 
slachtoffers. Laat ons gebed zijn: ‘Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig’.  
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). Voor meer informatie: http://cbr-effata.org/steun-
ons/tfc-oostkapelle/.  In de maand maart is er € 276,34 opgehaald (5 

weken). Heel hartelijk dank.  
 

  Agenda  april 2016 

Datum activiteit 

7 april Verkeersexamen groep 8 theorie 

14 april Verkeersexamen groep 8 praktijk (Domburg) 

19-21 april Centrale eindtoets groep 8 

21 april Plantenruilmiddag  

22 april Koningsspelen 

 
Personeel 

 AANWEZIGHEID INTERIMDIRECTEUR A.(Arian) Lier:  
april: 5-6, 11-12(mo), 20 (mi.)-21-22, :  
Aanspreekpunt bij afwezigheid: juf Janine Zandee gr. 1-3; meester Frank Klaassen gr. 4-8. 

 VACATURE DIRECTEUR: zie berichten bestuur. 
 
Nieuwe leerlingen. 
In groep 6 is Iza Malysz gekomen (na de voorjaarsvakantie). Zij woont tijdelijk in het pleeggezin van Fam. 
MJ Maljaars. Per abuis stond in de vorige nieuwsbrief een verkeerde naam. Excuus daarvoor.  
Eva Verweij (28 maart) is en Evah Breen (6 april) wordt binnenkort vier jaar. Zij zijn aan het wennen en 
stromen deze maand in. Heel hartelijk welkom en een goede schooltijd bij ons toegewenst.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen.  
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.  
Nieuwe ouders die meer informatie over onze school willen en voor de eerste keer bij ons een leerling 
willen aanmelden, kunnen contact opnemen met school voor een kennismaking. In het kort wordt alle 
relevante informatie doorgegeven en krijgt u een informatiepakket mee naar huis. Hartelijk welkom. 
 

Contactgegevens 

 Eben-Haëzerschool 

    Vlaamse Gaai 2 

    4356 DC Oostkapelle 

  0118-583989 

 info@ehsoostkapelle.nl 

www.ehsoostkapelle.nl 
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op de eerste 

donderdag daarna nog 

ligt, wordt verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website EHS 
U kunt inloggen met gebruikersnaam: ouders@ehsoostkapelle.nl en wachtwoord: noordpool2. Het blijft 
een half jaar geldig. 
 
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. Indien u die niet meer hebt of weet, kunt u 
een nieuwe aanvragen via directie@ehsoostkapelle.nl  
 
WAVG. Op de ouderavond (sept. 2015) zijn aanbevelingen uit de ouders gekomen. Deze regel stellen we 

deze maand centraal:  

 Open communicatie met leerkrachten, ook over regels in klas. 
 
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 
 
Nieuws uit groep 8. 
EHBO diploma: 18 maart jl. hebben de leerlingen van groep 8 EHBO examen gedaan en ze zijn allemaal 
geslaagd!! Heel hartelijk gefeliciteerd.   
 Verkeersexamen: op donderdag 7 april wordt ’s morgens het theorie examen op school afgenomen 
door iemand van de politie/VVN medewerker. 
Donderdag 14 april is het praktijkexamen. Dit examen is in Domburg. Ze gaan hier op de fiets naartoe. 
Zorg dat uw kind op een goede fiets rijdt, anders mag hij/zij niet meedoen, de rit moet op veilige fietsen 
gereden worden.   
Wandelen voor water: woensdag, 23 maart wandelde groep 8 zes kilometer met zes liter water in een 
rugzak voor de actie 'wandelen voor water' (ZOA). De tocht was uitgezet door de leerlingen zelf via 
Google maps en bleek iets langer (bijna 10 km ). 
Centrale eindtoets: groep 8 doet dit jaar weer mee met de Centrale eindtoets van Cito op D.V. 19, 20 en 
21 april. Hoewel de schoolkeuze al is gemaakt, is deze toets zeker nog van belang. Als de uitslag hoger is 
dan wat past bij het advies van de school, kan dat een hoger uitstroomadvies bewerkstelligen. 
Daarnaast is de uitslag ook van groot belang voor de school, daar de inspectie kritisch kijkt naar de totaal 
score in vergelijking met de schoolpopulatie.  Dus een goed resultaat is ook positief voor de school! We 
roepen alle leerlingen op om hun beste beentje voor te zetten. Zorg voor goede (nacht-) rust en 
ontspanning.  
Voor de ouders van groep 8: u ontvangt vandaag ook de ouderkrant van Cito via uw kind.  
 

School t-shirt. 
Mogelijk hebt u het al gezien bij het voetballen: ons school t-shirt. De 
school heeft voor allerlei gelegenheden in schoolverband, denk aan 
sportdagen, schoolreis, excursies, t-shirts aangeschaft. Deze blijven 
eigendom van school en kunnen door de leerlingen gebruikt worden. 
De t-shirts worden op de dag van gebruik op school uitgedeeld en weer 
ingenomen. Daarna worden de t-shirts door één ouder gewassen (tegen 
vergoeding). We zoeken nog een ouder die dat voor school wil doen. Als 
ze allemaal in gebruik geweest zijn, hebt u er 80 te wassen. Wie biedt 
zich aan? Graag melden via directie@ehsoostkapelle.nl  
 

Pelargoniumproject 
Groep 5/6 doet mee aan het pelargonium project. Zij gaan in april werken en leren over: het planten en 
verzorgen van een geranium. Veel succes. 

mailto:info@ehsoostkapelle.nl
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Verkeerde data in Infogids. 
In de infogids staan de enkele data verkeerd. Hier staan ze goed vermeld:. 
- afscheidsavond  groep 8 dinsdag 19 juli  
- derde rapport vrijdag 22 juli 
 
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). De nieuwsbrief per post komt de week daarop op 

woensdag. 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.   

 
Parkeren bij school, herinnering,  
Als u met de auto uw kind komt brengen, dan moet u parkeren bij de  Halve Maan. Dat is een afspraak 
met overburen. Toen de tweede ingang naar het schoolplein kwam tegenover de woningen was dit 
een van de voorwaarden. Graag uw medewerking en geef het ook door aan nieuwe ouders . Bedankt 

 

Contactavond maart. 
Bij de laatst gehouden contactavond is per ongeluk ook groep 8 ingedeeld. Dat was niet de bedoeling. 
Onze excuses voor dit ongemak en voor als u voor niets geweest bent.  
 
Koningsspelen 2016 met schoolontbijt.  
Vrijdag 22 april 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 Tot nu toe hebben enkele mensen zich opgegeven, we kunnen nog hulp 
gebruiken. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 8 april. Bedankt.  
We ontbijten die morgen op school. U ontvangt nog een brief met nodige informatie. 
 
Creamiddag 
Leerlingen zijn een groot deel van de schooltijd bezig met rekenen, taal en spelling. Daarnaast besteden 
we aandacht aan de meer creatieve vakken. Hier willen we dit schooljaar extra aandacht aan geven door 
een creamiddag te organiseren. Hierbij hebben we uw hulp nodig.  Bij te weinig aanmeldingen kan de 
creamiddag helaas niet doorgaan. Op vrijdagmiddag 10 juni willen we de hele middag met alle kinderen 
uit groep 5 t/m 8 aan één creatieve opdracht werken. Hiervoor maken we groepjes van maximaal 8 
leerlingen. Elk groepje werkt aan een eigen opdracht. We denken hierbij aan figuurzagen, solderen, 
knutselen, kaarten maken, schilderen met acrylverf, boetseren, hapjes maken, timmeren, bloemstukjes 
maken enz. Heeft u zin om te helpen bij één van deze activiteiten of heeft u een eigen idee dan kunt u 
dit opgeven bij juf Jannie of meester Frank (mondeling of via j.louwerse@ehsoostkapelle.nl of 
f.klaassen@ehsoostkapelle.nl). Opgeven tot uiterlijk woensdag 13 april. Hierna nemen wij contact met u 
op.  Juf Jannie en meester Frank 
 
Schoolvoetbaltoernooi. 
Vv De Noormannen (niet Sportdrop zoals in vorige nieuwsbrief vermeld stond) 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. De jongens van groep 5-6 zijn derde 
geworden! Hartelijk gefeliciteerd!. Dames, veel plezier toegewenst en succes. 
Bijlage Sportdorp Oostkapelle. 
Deze bijlage ontvangt u apart van de nieuwsbrief, in dezelfde mail. 
 
Kijkmoment op school. 
Komende keer op donderdag 7 april 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. 
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Bijdrage bestuur: Voorgenomen herbenoeming zittende bestuursleden 

Geachte leden, 
 
D.V. 31 mei a.s. zal het weer ledenvergadering zijn. Zoals gebruikelijk zijn er bestuursleden aftredend. De 
bestuursleden die aftredend zijn, kunnen dit jaar allen weer herkozen worden. Het betreft: 
- Harm van Binsbergen 
- Matthijs Breen 
- Wieland Zwemer 
 
Bij deze nodigen wij u uit om zich aan te melden als tegenkandidaat. Wanneer u besluit om zich 
kandidaat te stellen zal het bestuur aan de hand van het beschikbare profiel (als u hier informatie over 
wilt, kunt u zich wenden tot de secretaris Matthijs Breen) de geschiktheid van uw kandidatuur toetsen. 
Bij geschiktheid en wanneer er voldoende tegenkandidaten zullen zijn, zal er sprake kunnen zijn van een 
verkiezing tussen de genoemde herkiesbare bestuursleden en nieuwe kandidaten. Wanneer er geen 
tegenkandidaten zullen zijn, stellen wij voor om zonder stemming de 3 zittende bestuursleden opnieuw 
te benoemen.  
 
De reden om het nu op deze manier te doen, is dat we elk jaar ondanks een grootscheepse en 
uitgebreide rondgang langs leden maar nauwelijks (of zelfs geen) bereidwillige kandidaten kunnen 
vinden. Degenen die bereid waren zich kandidaat te stellen, werden nagenoeg nooit gekozen tegenover 
een te herkiezen zittend bestuurslid. Daarom hebben we de keus gemaakt – gegeven de omstandigheid 
van 3 aftredende én herkiesbare bestuursleden – om dit jaar alleen via een openbare oproep eventueel 
te komen tot 3 tegenkandidaten.  
 
Omdat wij er zeer aan hechten dat er voor alle personen in het bestuur blijvend comfortabel draagvlak 
is binnen de vereniging melden wij u nu reeds het voornoemde en niet pas in de stukken voor de 
ledenvergadering. Wij stellen u in de gelegenheid om uzelf tot uiterlijk 15 april a.s. aan te dragen als 
kandidaat wanneer u de bereidheid heeft om plaats te nemen in het bestuur. Uw bereidstelling (die wij 
graag per mail of brief ontvangen) zal dan worden besproken in het bestuur.  
 
Betreffende de overige agendapunten van de ledenvergadering zullen wij u uiteraard nog nader 
informeren. Bij voorbaat melden wij u dat het een interessante avond gaat worden. We hebben een 
spreker op het oog welke een onderwerp aan komt snijden wat ons allen zeer aan gaat. Bij deze nodigen 
wij u dan ook reeds van harte uit om aanwezig te zijn!  
 
Om van de gelegenheid gebruik te maken tevens nog een paar andere zaken die het melden waard zijn: 
Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat wij in contact zijn gekomen met een kandidaat voor de 
functie van directeur. Deze kandidaat heeft inmiddels een assessment met goed gevolg doorlopen. Als 
we alle vervolgstappen met positief resultaat kunnen doorlopen, waar we overigens alle vertrouwen in 
hebben, kunnen wij een nieuwe directeur gaan benoemen. 
 
Op vrijdag 11 maart j.l. heeft het jaarlijkse bestuursbezoek aan de school plaatsgevonden. Wij hebben 
dit als heel positief ervaren. De betrokkenheid van het team is groot. Ook is het goed om te zien dat er 
echt geleerd wordt, er resultaten worden bereikt, dat er orde is en dat er vooral ook op een 
hedendaagse manier gewerkt wordt aan onderwijskwaliteit.  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Wieland Zwemer 
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