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Verjaardagen juni 

2 Eva van der Linden 
4 Iza Malysz 
10 Milan de Visser 
16 Manuel Jeroense 
16 Rachel Walhout 
17 Daniéla Bos 
18 Daan Maljaars 
22 Nathalie Geertse 
27 Joram de Visser 

 

Allen hartelijk 

gefeliciteerd en een 

gezegend nieuw 

levensjaar toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer 2016 
Het schooljaar loopt al aardig naar het einde. Nog acht weken, waarvan één vakantieweek, te gaan. 
Het betekent niet dat we op school al aan het aftellen zijn, integendeel. Er moet nog stevig gewerkt 
worden, onder andere bij de Cito E toetsen van het schooljaar. De puntjes worden op de ‘i’  gezet. 
Groep 8 gaat zich daarnaast ook bezig houden met het afscheid en alles wat daarbij komt kijken. 
Succes bij het uitdenken en voorbereiden. Verder worden zaken met betrekking tot het volgend 
schooljaar in gang gezet; denk aan de groepsverdeling (leest u verderop), de jaarbestelling, de 
jaarplanning, enz. Er ‘moet’ ontzettend veel in de laatste weken en het is soms een probleem dat het 
echt alleen in die laatste weken kan.  
Deze week zijn de Wit Russische  kinderen gekomen en zitten bij ons op school. Best spannend voor 
hen. Hopelijk hebben en ervaren zij een goede en mooie tijd in Vrouwenpolder/ Oostkapelle en gaan 
ze straks met een positief gevoel terug naar huis. Het is mooi om hen ook iets van de warmte en de 
gastvrijheid van het christelijke gezin te laten ervaren. Dat het een indruk wordt om nooit meer te 
vergeten. Als u een kind opvangt, Gods zegen daarbij toegewenst. Mooi werk.  
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 mei is er € 138,81 opgehaald (3 weken). Heel hartelijk dank.  

Op D.V. 9 juni hoopt iemand van Effata wat te komen vertellen in de groepen over het werk waarvoor 
gespaard wordt. 

  Agenda  april 2016 

Datum activiteit 

31 mei Ledenvergadering 

9 juni Presentatie Effata in de groepen 

10 juni Laatste dag om op te geven voor vrijwillig contactmoment. 

13-17 juni Junivakantie 

20-23  juni  Avondvierdaagse 

7 juli Bedankmiddag hulpouders (vanaf 15.00u) 

 
Personeel 

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

 Voorstellen: hieronder leest u de bijdrage van onze nieuwe directeur. 
Mij is gevraagd me ‘even’ voor te stellen. Nou, dat ga ik dan nu op papier doen, binnen niet al 
te lange tijd hopen we elkaar te ontmoeten op de Eben-Haëzerschool! 
 
Mijn naam, zoals bekend, is Alex Paardekooper (35 jaar). Gelukkig getrouwd met Josephine, zij 
is vaak thuis en werkt ook anderhalve dag per week als verpleegkundige in het ADRZ in Goes. 
Ik ben de trotse vader van onze drie kinderen: Deborah (11), Rhodé (8) en Micha (3). Inmiddels 
ben ik 13 jaar in het onderwijs werkzaam, waarbij ik niet alleen maar voor de klas heb 
gestaan. Tot twee jaar geleden stond ik 4 dagen voor de klas, de laatste jaren 3 dagen per 
week. Momenteel ben ik één dag ambulant als teamleider van de groepen 3-8 en één dag heb 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik studieverlof. Deze master hoop ik binnen nu en enkele weken af te ronden. 
 
Ik houd erg van muziek: ik luister het graag en ik speel het graag. Vanaf mijn achtste jaar speel 
ik cello, jammer genoeg heb ik er vaak (te) weinig tijd voor om er op te spelen. Ook speel ik op 
amateurniveau wat piano. Het is heerlijk om daar af en toe achter te kruipen en even zomaar 
wat te pingelen. Ik houd ook van lezen, lekker ontspannen met een boek op de bank… Als gezin 
trekken we er graag op uit; gewoon lekker even naar het strand of het bos, gewoon even weg. 
In onze vakanties zijn we verwoede kampeerders (caravan en tent); we gaan niet altijd ver 
weg, soms zijn we gewoon ergens op Walcheren… 
 
In onze kerk ben ik actief in het jeugdwerk. Als leidinggevende van de groep van 14- en 15-
jarigen en alweer een heel aantal jaren ook als voorzitter van de drie -16 groepen. Van het 
jeugdwerk krijg ik vaak energie; soms ga je moe richting de kerk, en kom je opgeladen weer 
thuis.  
 
Ik hoop er in de komende tijd voor u te zijn, maar ik wil nu alvast benadrukken dat ik er 
allereerst ben voor uw kind(eren) en voor het team. Als persoon houd ik van transparantie, wel 

gezond mét respect voor anderen. Ik ga uiteraard mijn best 
doen op een goede manier leiding te geven aan ‘onze’ 
school! Ik heb er ontzettend veel zin in. Mijn hoop en 
verwachting mag ik stellen op onze God, Die ook hierin 
duidelijk heeft laten zien wat Zijn wil is wat betreft de weg 
die wij moeten gaan. Daar weet ik me door gesterkt en 
getroost. Er komen best veel nieuwe dingen op ons af, als 
onze Bron de Levensbron is, mogen we alles steeds weer bij 
Hem brengen en erop vertrouwen dat Hij ons leven leidt, 
ook als het soms wat moeilijker is.  

 
Een hartelijke groet, 
A.F. (Alex) Paardekooper 

 
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:  

 Met verjaardagsfeestjes helpen je kind keuzes te maken om hun ‘gasten’ uit te nodigen 
(kaartjes buiten school laten uitdelen) 

 
Schoolfotograaf. 
Op woensdag 25 mei was de schoolfotograaf op school. U ontvangt binnenkort een kaart met 
inlogcode waarop de foto’s in het klein staan. Op de site van Foto Koch kunt u dan bestellen (en 
betalen ). 

mailto:info@ehsoostkapelle.nl
http://www.ehsoostkapelle.nl/
mailto:ouders@ehsoostkapelle.nl
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?1
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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! 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. 

Ramen wassen 
Dinsdagavond 10 mei jl. zijn de ramen op school weer 
gewassen. Heel hartelijk dank voor uw hulp. De wereld is 
vanuit school weer een stuk helderder geworden .  
 
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. 
(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.) 

 
Eindtoets groep 8. 
De cito-uitslag is bekend. Vorige week alleen nog van de individuele leerlingen, zij hebben deze week 
de officiële uitslag meegekregen. De schooloverzichten zijn vanaf  25 mei jl. beschikbaar.  
De score is heel goed: 536,7 (vorig jaar 530,7 en deze score is hoger dan alle jaren sinds 2010!). Het 
landelijk gemiddelde zit op 534,9. Dat betekent dat we bijna 2 punten daarboven zitten! Alle leerlingen 
gefeliciteerd met deze uitslag, bedankt voor jullie inzet. Ook een compliment voor de leerkrachten die 
in achterliggende jaren de leerlingen hebben begeleid en lesgegeven. Met resultaat!  
 
Migratie netwerk ICT. 
Na de meivakantie zal alles naar behoren moeten draaien. Dat stond in de vorige nieuwsbrief. Toch 
kwamen er veel kleine én grote problemen boven drijven tijdens het werken afgelopen weken. Er 
wordt hard aan gewerkt om ze opgelost te krijgen en daar hebben we alle vertrouwen in.  
 
Kijkmoment op school. 
Komende keer op donderdag 2 juni 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. 
 
Vrijwillig contactmoment  
Er zijn aan het eind van het schooljaar geen geplande gespreksavonden meer. Toch willen we u de 
gelegenheid bieden de leerkracht(en) van u kind(eren) te spreken. U kunt zich daarvoor opgeven bij de 
leerkracht(en) van uw kind tot en met vrijdag 10 juni via de e-mail van de leerkracht(en). De 
mailadressen vindt u in de infogids. In overleg wordt er dan een moment geprikt om u te kunnen 
spreken.  

Cambridge cursus in Zeeland 

Wilt u – dichtbij huis – leren om beter Engels te spreken? Vindt u het moeilijk om uw kind te helpen bij 
zijn/haar huiswerk voor Engels? Komt u vaak Engels tegen in uw werk en bent u nog niet zo 
taalvaardig? Vanaf september a.s. kunt u in Zeeland Cambridge cursussen volgen op diverse niveaus: 
van A2 t/m C1. Deze cursussen  worden georganiseerd door Colon, het Calvijn College en het 
Hoornbeeck College. Trainers van Driestar Educatief geven de cursus. De cursussen zijn erg 
praktijkgericht en ook gewoon leuk om te doen!  Zie verder de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

mailto:info@ehsoostkapelle.nl
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Kinderen uit Wit Rusland te gast op onze school. 
 
In Vrouwenpolder is een groep van 15 Wit Russische kinderen in de 
periode van 23 mei tot 17 juni 2016 in gastgezinnen in Vrouwenpolder 
en Oostkapelle te gast. Zij maken momenteel gebruik van de hal/ hv 
ruimte in onze school. We wensen hen een heel fijne en goede tijd in 
Nederland toe.  
Hiernaast een foto van het prachtige vriendschapsbrood dat zij 
meebrachten en daarvan delen als teken van vriendschap en 
verbondenheid. Alle kinderen konden daar een stukje van afbreken en 
opeten. Het is witbrood, dat zoetig van smaak is.  
 
 

Formatie & Groepsverdeling 2016-2017. 
We kunnen volgend schooljaar gelukkig weer zes groepen vormen. De verdeling ziet u hieronder. 
Groep 0 wordt groep 0/1 met instroomleerlingen. Groep 1 wordt een enkelvoudige groep 2. Groep 2 
wordt combigroep met 3/4. Groep 3/4 wordt gesplitst: groep 4 wordt een enkelvoudige groep 5 en 
groep 3 wordt groep 4 bij de combi 3/4. Deze combinatie komt beter uit qua aantallen en kan zo in 
stand blijven t/m groep 8. In 7/8 gaat t.z.t een kleine groep 8 van school en blijft er een grotere groep 7 
over die een enkelvoudige groep 8 wordt. Groep 5/6 wordt 67 en groep 7 wordt groep 8.  
 

16-17 lln.aantal:    Leerkrachten Werkdagen 

8 20 20 Meester Patrick & juf Jannie Ma-wo / do-vr 

7 
6 

9  
14  

23 Meester Frank Ma-vr 

5 18  18 Juf Suzan & juf Rita Ma-wo / do-vr 

4 
3 

8 
17  

25 Juf Ilona & juf Mirjam Ma-wo / do-vr 

2 20  20 Juf Janine Ma-vr 

1 
0 

3 + 8  
12 Juf Miranda & juf Mariëlle Ma-wo /  do-vr 

  118   

 Directeur Meester A. (Alex) Paardekooper Ma-di + vr + do. Colonpool 
ADV inv. Meester Frank 
Wo.mo deel groep 6/7 

 Bouwcoördinator 
OB 

Juf Janine. Amb.mi. op do.mi Do.mi. juf Miranda 

 Bouwcoördinator 
BB 

Meester Frank. Amb.mi. op vr.mi Vr.mi. juf Mirjam 

 Interne begeleider Juf Riëtte  Ma- do 

 Onderwijsassistent Juf Elsbeth; ondersteuning bij 3-4 di-do (uren op…) 

 Onderwijsassistent Juf Wietske: ondersteuning bij 6-
7 

di-do (uren op…) 

 Administratie Mw. C. (Carin) Bakker di 

 
Vakantierooster 2016-2017. 
Het vakantierooster zoals het is vastgesteld door bestuur, MR en team. Het rooster komt overeen met 
het vakantierooster van het Calvijn college.  

 Herfstvakantie   ma  24/10 - vr  28/10  

 Dankdag  woensdag 30 november 2016 

 Kerstvakantie   ma  26/12 - vr  06/01 (voorschrift OCW) 

 Voorjaarsvakantie  ma  27/02 - vr  03/03 

 Biddag:    woensdag 8 maart 2017 

mailto:info@ehsoostkapelle.nl
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 Goede Vrijdag/2e Paasdag vr   14/04 - ma17/04  

 Meivakantie   ma  24/04 - vr 28/04 (voorschrift OCW) 

 Meivakantie   ma  01/05 - vr 05/05 (extra week)  

 Hemelvaartsdag   do   25/05 – vr 26/05 

 2e Pinksterdag   ma  05/06  

 Zomervakantie   ma  17/07 – vr 25/08 (voorschrift OCW) 
 
Meester- en juffendag. 
Vrijdag 13 mei jl. vond deze dag plaats. Het was een heel mooie en fijne dag. De leerkrachten konden 
tussen de middag genieten van een uitgebreide lunch. Met het cadeaugeld zijn tuintjes aangelegd en is 
tuinmateriaal aangeschaft. Hartelijk dank daarvoor. 

 
 
Crea-middag 
Zoals u wellicht in een vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen stond voor vrijdagmiddag 10 juni de crea-
middag voor de bovenbouw gepland. Alle ouders die zich hebben opgegeven om te helpen willen we 
hartelijk bedanken. Helaas hebben we te weinig aanmeldingen gekregen waardoor de crea-middag 
niet door kan gaan. We hopen dat we volgend schooljaar weer een crea-middag kunnen organiseren.  
 
Bijdrage bestuur 
D.V. dinsdagavond vindt de ledenvergadering plaats. U hebt daar eerder deze week een uitnodiging 
voor ontvangen. Daarin vindt u alle relevante informatie. Hartelijk welkom.  
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Bijlage Cambridge cursus. 
 

Beste ouders, 

“The limits of my language are the limits of my world”, verzuchtte  Ludwig Wittgenstein ooit. 

Herkenbaar? Dat is precies de reden waarom we vanaf DV september 2016 opnieuw een Cambridge 

cursus aanbieden aan personeel van Colon, het Calvijn College en het Hoorbeeck College. Tijdens deze 

cursus werkt u intensief aan de vier vaardigheden (listening, reading, writing and speaking), waardoor 

u bijvoorbeeld beter leert presenteren in het Engels, u gemakkelijker een Engels boek leest, of u gewoon 

beter kunt redden in het buitenland.  

Werken op je eigen niveau 

Omdat bekend is dat je een taal het beste leert op je eigen niveau, begint de Cambridge cursus met een 

instaptoets, waarna lesgegeven wordt in diverse groepen op verschillende niveaus. U kunt de cursus 

volgen in Gouda, Amersfoort en Goes. De cursus in Goes wordt aangeboden op 15 cursusavonden op 

donderdagen. Deelname aan de cursus kost €695,- (inclusief materiaal, exclusief examenkosten). 

Are you interested? 

Kijk dan op https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/adviesthema-s/schoolvakken-en-

lesmethoden/engels/cambridge-cursus voor meer informatie over deze cursus. Ook aanmelden is daar 

mogelijk. Voor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u terecht bij Henrieke van Schothorst 

(h.j.vanschothorst@driestar-educatief.nl).  
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