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Verjaardagen  

April 

22-04  juf Janine 

Mei  

1 Sjef van Keulen 

2 Sophie Struik  

9 Julia van Damme 

12 Maartje Wisse 

18 Jaap van Binsbergen 

20 Marthen de Boer 

21 Marith Walhout 

28 Maarten Maljaars 

 

Allen hartelijk 

gefeliciteerd en een 

gezegend nieuw 

levensjaar toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenken, gedenken en vieren 
Komende maand is een bijzondere maand met veel gedenk- en vierdagen. Te beginnen volgende week 
woensdag als onze koning, Willem Alexander zijn 49e verjaardag hoopt te vieren, zijn derde als koning. 

Wij feliciteren hem van harte en wensen hem Gods zegen voor het nieuwe jaar toe, zodat hij voor zijn 
gezin, familie en ons land tot zegen kan en mag zijn.  
De week daarop valt 4 mei, nationale dodenherdenking, op woensdag en valt 5 mei, bevrijdingsdag 
samen met Hemelvaartsdag op donderdag. Goed om jaarlijks de gevallenen en slachtoffers die gevallen 

zijn in WOII en vredesmissies te herdenken. Opdat wij niet vergeten…… Helaas blijkt dat de mens weinig 
van de geschiedenis leert. 5 mei is het 71 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse 
overheersing. We mogen God dankbaar zijn voor deze periode van vrede in ons land. Het geeft ons ook 
de verantwoordelijkheid om goed met die vrede en vrijheid om te gaan.  

Hemelvaartsdag is een feestdag. De Heere Jezus besteeg de troon in de hemel, die voor Hem klaarstond 
(en staat) na Zijn volbrachte werk op aarde. Later in de maand volgt het Pinksterfeest. God stort Zijn 
Geest uit op alle vlees, dank zij het volbrachte werk van de Heere Jezus. De geboorte van de Kerk zoals 

het ook wel eens wordt genoemd. We mogen God danken voor Zijn werk dat doorgang zal vinden tot op 
de jongste dag.  
Allen een goede maand toegewenst. 
 

Vriendelijke groet,  A. (Arian) Lier 
 
Zendingsgeld: Spaardoel & opbrengst. 

Het tweede helft van het schooljaar zal het zendingsgeld 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 april is er € 205,32 opgehaald (3 weken). Heel hartelijk dank.  

 

  Agenda  april 2016 

Datum activiteit 
25 apr - 6 mei meivakantie 

4 mei  Dodenherdenking Serooskerke 

5 mei  71e bevrijdingsdag & Hemelvaartsdag 

13 mei Meesters- en juffendag 

16 mei Tweede Pinksterdag.  

25 mei Schoolfotograaf  

31 mei Ledenvergadering 

 
Personeel 

 AANWEZIGHEID INTERIMDIRECTEUR A.(Arian) Lier:  
D.V. mei: 10-11, 19-20,24-25. Juni: 2-3, 7-8, 22-23, 28-29.  
Aanspreekpunt bij afwezigheid: juf Janine Zandee gr. 1-3; meester Frank Klaassen gr. 4-8. 

 VACATURE DIRECTEUR: in de vacature directeur is benoemd dhr. A. (Alex) Paardekooper. Hij is 

gehuwd, heeft 3 kinderen, is woonachtig in Goes en werkt momenteel op de Dr. A. 
Comrieschool in Kruiningen als bovenbouw-coördinator en leerkracht van groep 7. Op deze 
school heeft hij ook ervaring als IB-er. Hij verwacht dit jaar de master Leren en Innoveren af te 

ronden. Verder heeft hij in de jaren 2008 – 2010 een Management Ontwikkel Traject gevolgd. 
Hij zal in een komende nieuwsbrief zichzelf nader aan u voorstellen.  

 
Nieuwe leerlingen.  

Na de meivakantie komen er dit schooljaar geen nieuwe leerlingen meer op school tot de 
zomervakantie. In de periode tot 30 september hopen er twee kinderen vier jaar te worden. Zij stromen 
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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 

l igt, wordt verwijderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelijk na de zomervakantie in bij groep 1. Het zijn Judy Bestman (15-09-2012) en Femke Remijn (24-06-

2012)  
 
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.  
 
Website EHS 
U kunt inloggen met gebruikersnaam: ouders@ehsoostkapelle.nl en wachtwoord: noordpool2.  

 
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:  

 O uders laten zien, merken, dat ze betrokken zijn bij de school. 
 
Schoolfotograaf. 

Op woensdag 25 mei komt de schoolfotograaf op school om individuele foto’s te maken. Er wordt geen 
klassenfotogemaakt, maar deze wordt samengesteld uit de individuele foto’s (collage). Daarnaast 
kunnen er broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden. U ontvang daarover nog informatie (o.a. een rooster 
met tijden). De fotograaf is vanaf 08.30 tot 13.00u op school.  

 
Ramen wassen 
Dinsdagavond 10 mei worden de ramen op school weer gewassen. Uw hulp wordt verwacht. Informatie 

bij mw. Marjanne Zwemer (w.zwemer1@kpnplanet.nl) of mw. Esther Struijk 
(marcoenesther@kpnplanet.nl)  
 
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! Het is  fijn 
als u thuis regelmatig bidt voor de school. Dat wordt zeer gewaardeerd. Het is ook goed om met elkaar 
te bidden op school. Welkom 

 
Nieuws uit groep 8. 
 Verkeersexamen: Gefeliciteerd! Alle leerlingen zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Voor sommige 

kinderen bleek het een echte verrassing. Maar wel een mooie verrassing. 
Centrale eindtoets: groep 8 heeft deze week de Centrale eindtoets gemaakt. We hopen op een goede 
uitslag voor uw kind en voor de school. De uitslag wordt verwacht in week 20 (17-21 mei). 
 

School t-shirt. 
Een drietal ouders heeft zich gemeld na de oproep in de nieuwsbrief. Heel fijn. Het zijn:  
1) Jolien de Visser, moeder van Laura, groep 4. 2). Jacobine Vader, moeder van  Teresa Vader groep 6. 

3) Marjanne Zwemer, moeder van Frans groep 7.  
 
Verspreiding nieuwsbrief onder leden 
Als u ook de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen in plaats van op papier (scheelt in administratie en 

kosten), stuurt u ons dan uw e-mailadres. U ontvangt deze dan op de 1e vrijdag van de maand. 
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(De papieren nieuwsbrief wordt de dinsdag erna per post verstuurd. U kunt op die dinsdag ook de 

nieuwsbrief (laten) ophalen door een leerling van school. Geeft u dan uw naam en de naam van het kind 
dat de brief komt ophalen door aan school.) 
 
4  mei dodenherdenking.  

De volgende kinderen zullen meewerken aan de herdenking op 4 mei in Serooskerke. Jacobine Vader zal 

hen begeleiden. Groep 8: Tom en Björn Groep 7: Celisha  Groep 6: Teresa, Marnick, Rebecca en Perry. 

Hartelijk dank voor jullie inzet en tijd. 

Migratie netwerk ICT. 
Donderdag 21 en vrijdag 22 april gaat het ICT netwerk van de school over van IC-automatisering naar 
Heutink ICT. Deklas.nu wordt de nieuwe werkomgeving. Tijdens deze werkzaamheden zal het netwerk 

omgezet worden naar deklas.nu. Het netwerk was/ is op deze dagen niet te gebruiken. Dat was alleen 
donderdag lastig, vrijdag zijn de koningsspelen. Het heeft ook z’n invloed op het mailverkeer met school. 
Mogelijk dat niet alles goed overkomt of goed bij u terecht komt. Na de meivakantie zal alles naar 
behoren moeten draaien.  

 
O proep hulp overblijven.  
U vindt in de bijlage de oproep voor overblijven 2016-2017. Hartelijk aanbevolen 

 
K ijkmoment op school. 
Komende keer op maandag 9 mei 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. 

 
K inderen uit Wit Rusland te gast op onze school. 
In Vrouwenpolder hoopt een groep van 15 Wit Russische kinderen in de periode van 23 mei tot 17 juni 
2016 in gastgezinnen in Vrouwenpolder en Oostkapelle te verblijven. Omdat er 9 gezinnen uit 

Oostkapelle deelnemen, heeft de commissie gevraagd of zij gebruik mogen maken van de hal/ hv ruimte 
in onze school. Na intern overleg heeft het bestuur besloten dit goed te keuren. Op alle ochtenden en 2 
middagen zijn deze kinderen met hun leerkracht en de tolk op onze school te gast.  

 
Bi jdrage bestuur 
Beste lezer, 
Rondom en in onze school zijn er op allerlei gebied  veel processen gaande. De meeste van deze worden 

uitgevoerd door mensen. En helaas is het dan onvermijdelijk dat  er  zaken minder goed (of soms zelfs 
fout) gaan. Dat is op zich niet erg zolang we er maar van leren en dezelfde fout(en) niet gaan herhalen. 
Helaas zijn we als mens vaak geneigd om de missers en fouten te benoemen en de zaken die goed gaan 

als vanzelfsprekend te beschouwen. Dit heeft een tweeledig effect: degene die betrokken is bij of 
verantwoordelijk voor een proces of processen wat minder goed gaat krijgt weinig positieve energie 
vanuit de omgeving en of achterban, daarnaast zijn we (on)bewust geen ondersteuner van een positief 
beeld over de EHS naar buiten toe. Ik ben van mening dat we ons te weinig realiseren hoe groot onze rol 

(als bestuurslid / ouder / teamlid / of op welke manier we ook bij onze school betrokken zijn) is. De 
afwegingen die  ouders, welke op zoek zijn naar een school voor hun kinderen, maken zijn, naast 
algemene informatie, zeker ook wat ze in de wandelgangen horen van ons over onze school! Laten we 
met elkaar als positieve ambassadeurs van onze school naar buiten toe communiceren over onze school 

en als er zaken zijn die naar uw mening anders of beter zouden kunnen laat dat dan aan de betrokken 
persoon weten!  
Daarnaast willen we als bestuur u meedelen dat er zich, tot op heden,  geen kandidaten hebben gemeld 

voor een bestuursfunctie. Dit houdt dus in dat, zoals Wieland Zwemer dit heeft uitgelegd in de vorige 
nieuwsbrief, er op de komende algemene ledenvergadering hierover niet gestemd zal worden. 
Hartelijke groet, 
 

Jan Joost de Jong 
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