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Verjaardagen juli-

augustus- september. 

Juli:  
2  Nina de Kam 
3  Juf Carin (adm.) 
5  Juf Ilona 
8  Thomas van der 
Linden 
10 Ard Geuze 
11 Jasmijn Dekker 
11 Jordy Maljaars 
11 Laura 
Nieuwenhuijse 
16 Perry de Visser 
17 Zsofi Tanis 
20 Anna Remijn 
22 Ewout Weststrate 
24 Jorim Maljaars 
25 Jacintha Geertse 
28 Joost Walhout 
Augustus:  
1  Marcus Eckhardt 
1  Xander van 
Elzelingen 
1  Chayenne van 
Helleman 
2  Christoph Eckhardt 
6  Jesse van der Veer 
6  Xander Wondergem 
7  Jessah van Asperen 
8  Lars Staal 
11 Juf Mirjam 
14 Rozenna den Ouden 
16 Elise Bos 
19 Thijn Blok 
19 Noa de Visser 
23 Boaz Maljaars 
25 Rick Nieuwenhuis 
26 Lai Ya Wisse 

September: 
1  Deborah van den 
Bosse 
1  Björn Louwerse 
2  Laura de Visser 
8  Melisha den Ouden 
10 Marnick Harthoorn 
11 Claudia Geertse 
16 Bastian Staal 
20 Suzanne de Visser 
21 Jelisca de Boer 
25 Rosalie Wisse 
27 Lindy van der Hart 
28 Rachel Goedbloed 
28 Bao Wisse 

Zomer 2016 
Het schooljaar loopt ten einde. Nog drie weken les, dan zes weken vrij! 
Er is nog veel nieuws te melden in deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Het is voor mij ook de 
laatste die ik maak voor EHS. Ik mag terugkijken op een heel fijn jaar in Oostkapelle. Was het eerst de 
bedoeling dat ik tot Kerst 2015 zou blijven, het werd al spoedig duidelijk dat dit tot einde schooljaar zou 
worden. Dat was voor mij zeker geen straf. De afstand Veenendaal-Oostkapelle is ver (207 km), te ver om 
op één dag heen en weer te reizen. Gelukkig heb ik een gastvrij B&B adres gevonden bij fam. Goedbloed 
aan de Kokerheulweg. Zo was en is het prima te doen geweest om iedere week naar Zeeland af te reizen.  
Ik heb  de school leren kennen als een school waar het prettig en fijn is om te werken. Dat komt in de 
eerste plaats door de leerkrachten, met wie ik toch het meest contact heb, die er werken. Goede, 
betrokken én kundige mensen die hart voor de school hebben. Als dat er is, komt toewijding en inzet 
vanzelf. Daarnaast vond ik de contacten met het bestuur ook heel fijn. Betrokken mensen die gezamenlijk 
een grote verantwoordelijkheid dragen en daar met gedrevenheid gestalte aan geven. De kinderen zijn 
open, ook vriendelijk en werken hard op school. Contacten met hen waren meer ‘wandelgangcontacten’, 
maar ook leuk en goed. Met u als ouders waren de contacten vluchtiger, maar ik heb ervaren dat er ook 
op deze school betrokken en warme ouders zijn. Bedankt voor de plaats en het vertrouwen dat u mij 
gegeven hebt. Bedankt voor alle gesprekjes, vragen en opmerkingen.  
Een groot pluspunt op de school vind ik de identiteit: het openstaan voor, de ruimte willen bieden aan en 
toch vasthouden aan het Bijbelse fundament. Hier staan we voor en wie zich daarin kan vinden, is hartelijk 
welkom. Een open blik naar buiten toe werkt aanstekelijker dan een naar binnen gekeerde blik (houden 
wat we hebben, soms ten koste van…). Ik dank u heel hartelijk voor alles wat u mij hebt gegeven en wat ik 
heb mogen ervaren. Deze tijd zal voor mij een blijvend goede herinnering zijn. Ik wens de school, kinderen 
en ouders van harte Gods zegen toe. Allen een goede maand en een fijne zomervakantie toegewenst. 
Goede reis en behouden aankomst als u met vakantie gaat maar ook een goede en behouden tijd als u 
thuisblijft.  
 
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 juni is er € 294,26 opgehaald (4 weken). Heel hartelijk dank.  

 
Bedankbericht van ZGG (1e halfjaar voor gespaard): 
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  Agenda  juli 2016 

Datum Activiteit 

7  Bedankmiddag hulpouders (vanaf 15.00u) 

12 Schoonmaak in groep 0/1 

14 Schoonmaak in groep 2 

15 Sluitingsdatum aanmelding MR-ouderlid 

19  Afscheid groep 8  

22 Laatste schooldag; rapport mee. Alle kinderen ’s middags vrij.  

25 juli-2 sept Zomervakantie 

5 sept Eerste schooldag; kennismaking nieuwe directeur 

 
Personeel 

 AANWEZIGHEID INTERIMDIRECTEUR A.(Arian) Lier:  
D.V. Juli: 11-12.  
Aanspreekpunt bij afwezigheid: juf Janine Zandee gr. 1-3; meester Frank Klaassen gr. 4-8. 

 AFSCHEID JUF LEIDA: zie brief die u per mail ontvangen hebt.  
 
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.  
 
Kennismaking nieuwe kleuters 
De nieuwe leerlingen van groep 1 mogen op woensdagmorgen 13 juli komen kijken/wennen. Juf Miranda 
zal dan met de huidige groep 0 en de nieuwe instroom van september een ochtend werken. Juf Miranda 
zal ook de kennismakingsbezoeken afleggen. Zij zal dit persoonlijk aan nieuwe ouders doorgeven. 
 
Afscheid groep 8 
Dinsdag 19 juli is voor groep 8 de laatste schooldag. Het programma is als volgt: de leerlingen verzamelen 
’s morgens om 09.30u bij de speeltuin. Daarna gaan ze naar school om te trakteren. Tussen de middag 
eten ze thuis of op school. ’s Middags is er vossenjacht voor de kinderen van groep 5, 6 en 7. Als er daarna 
nog tijd over is, bezoeken ze nog even het strand. Om 17.00 uur eten ze samen met de meesters en juffen 
op school. Daarna is het afscheid. De afscheidsavond is om 19.00 uur in de Halve Maan. Een heel fijne dag 
toegewenst.  
 
Nieuwe opzet rapport en contactavonden. 
Volgend schooljaar gaan we over naar een nieuw (digitaal) rapport. Een commissie heeft zich hier dit jaar 
over gebogen en nagedacht over de frequentie en invulling van het rapport. Er is gekozen om van 3 naar 2 
rapporten te gaan, met als hoofdreden dat je voor het 1e rapport meer tijd hebt om cijfers te verzamelen 
en om de werkdruk beter te verspreiden (periode 1e rapport valt altijd samen met drukte rond Kerst). Het 
nieuwe rapport wordt een insteekmap met mooie, stevige omslag. Het wordt met deze vorm ook 
makkelijker om kleine aanpassingen te realiseren. Het 1e rapport komt eind januari, het 2e eind van de 
cursus (in de één na laatste week). Dit betekent voor de kinderen van groep 3 t/m 7 dat zij het huidige, 
oude rapport niet meer hoeven in te leveren. Groep 1-2 levert het wel in na de vakantie. 
 
De contactavonden worden anders van opzet: de infoavond aan het begin van de cursus blijft hetzelfde. 
Nieuw: er komt een luistergesprek, ook aan het begin van de cursus, waarbij u kunt vertellen over uw kind 
(gedrag, aanpak, wensen, enz.) aan de leerkrachten. Na het 1e rapport is er een gespreksavond (u wordt 
ingeroosterd en verwacht), vòòr het 2e rapport heeft u de mogelijkheid (net als nu) een gesprek aan te 
vragen. Mocht het nodig zijn, dan kunt altijd tussendoor een gesprek aanvragen of het kan zijn dat de 
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.  
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website EHS  & Ouderportaal ParnasSys 
U kunt inloggen met gebruikersnaam: ouders@ehsoostkapelle.nl en wachtwoord: noordpool2.  
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:  

 Kinderen leren het unieke, authentieke van de (bijzondere) medeleerlingen te laten zien 
 

Gebedsgroep: Terugblik en oproep! 

 
Vrijheid is een groot goed. Op school mochten we als ouders onbelemmerd bidden en danken op de 
woensdagmorgen om 8.30 uur tot max.  9.00 uur. Voelt u zich niet verplicht om dan gelijk elke week te 
komen. Als vertrekkend ouder heb ik van dit voorrecht vaak gebruik gemaakt en samen met andere 
ouders gebeden en gedankt voor het welzijn van de kinderen, de leerkrachten, de ouders en allerlei 
activiteiten die plaatsvonden. 
 
Elke woensdag zorgde de directeur voor een gebedslijst, die we als ouders ook nog aan konden vullen. 
Een greep hieruit van het afgelopen seizoen: 
Danken voor 
goed verloop vakanties; geboortes van kinderen; Goed verlopen operaties; Zieken die genezen werden; 
Weinig langdurige zieken; Fijne trouwdag; Rapporten; Schoenendoosactie; Kerst- paas- en 
pinkstervieringen; Goed verloop cito toetsen; Studiemiddagen; Gespreksavonden; Vrijheid christelijk 
onderwijs; Gods omzien naar ons; Vrede in ons land; Benoeming directeur; Goed verloop opvang 
Russische kinderen; Nieuwe bidouder voor de woensdagmorgen op school; Goed verloop 
ledenvergadering; Nieuwe overblijfouders. 
 
Bidden voor 
Zie alle punten op het danklijstje, hiervoor is ook eerst gebeden! 
Leven naar Gods wil door de kinderen, leerkrachten, directie en schoolraden, ouders, land en volk; 
Gezinnen v.w.b. opvoeding, zorgen en zegeningen; Kinderen brengen bij de Heere; WAVG; Intervisie;  
Kijk!; Wonderlijk gemaakt; Vluchtelingen; Overheid; Pesten en vloeken 
 
Zoals u ziet, aan gebedspunten geen gebrek. Het zorgt er ook voor dat u weet, wat er allemaal speelt op 
school. Dit vergroot uw betrokkenheid en dankbaarheid voor de school die we hebben!!! 
Komt u ook in het nieuwe jaar? Loop gerust eens binnen of spreek Marijke de Visser of Mariëtte van 
Asperen eens hierover aan. 
 
Hand. 1:14a: Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken 
 
HET GEBED IS ALS EEN MUUR RONDOM DE SCHOOL, MAAR OVER KERKMUREN HEEN. 
 

Namens de gebedsgroep, Cari Geuze 
 
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.) 
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Nieuw ouder-MR lid gevraagd. 
Mw. Martie de Korte stopt eind dit jaar als MR ouderlid. We zoeken voor haar een nieuw lid. Als u 
hiervoor belangstelling hebt, kunt u met evt. vragen terecht bij mw. Dingena Remijn (secr. MR) of bij juf 
Suzan (voorz. MR). U kunt zich opgeven tot uiterlijk vrijdag 15 juli bij de MR via dit mailadres: 
medezeggenschapsraad@ehsoostkapelle.nl  
 
Bedankmiddag ouderhulp  
Wat moet een school zonder ouders die ons helpen?! Wat is er veel werk verzet in het afgelopen jaar! 

We kregen hulp bij het organiseren van de schoolbibliotheek, ontdekkasteel, excursies, bij thema’s en 

projecten, bij het overblijven, inkopen van traktaties, (tuin-)klussen, sportdag en er is veel kopieerwerk 

gedaan en nog veel meer. Daar zijn we blij mee en daar willen we u graag voor bedanken! Daarom 

organiseren we op donderdagmiddag 7 juli vanaf 15.00 uur een bedankmiddag. Van harte welkom! De 

koffie/thee met wat lekkers staat klaar en uiteraard een presentje als dank voor alle hulp!  

Migratie netwerk ICT. 
Gelukkig kan ik u mededelen dat de problemen waar we tegen aan liepen naar behoren zijn opgelost. Er 
kunnen nog wel kleine zaken naar boven komen, maar daar verwacht ik geen grote problemen van.   
 
Kijkmoment op school. 
Komende keer op maandag 4juli 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. De laatste 
gelegenheid dit schooljaar. Maak er gebruik van! 
 
Vrijwillig contactmoment  
Er zijn diverse gesprekken gevoerd. Bedankt voor uw aanmelding en komst. Fijn om te merken dat u er 
ook gebruik van maakt.  
 

Kinderen uit Wit Rusland te gast op onze school. 
Ze zijn eigenlijk met ‘stille trom vertrokken’. Hun laatste dag op school viel in onze junivakantie. Van de 
commissie heb ik vernomen dat het allemaal zeer goed is verlopen. Hartelijk dank ook voor uw 
medewerking bij de opvang van deze kinderen. Ze vergeten dit hun leven lang niet meer.  
Bericht van de cie aan school:  
 
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid die de Tsjernobylkinderen hebben ontvangen in de 
school. Wát werd er leuk samen gespeeld! Wát een integratie, wat dan tevens weer een goede les is voor 
onze Nederlandse kinderen.   

U hebt ons geholpen met knutselspullen, met de beamer, met de schoonmaak, met de sleutel van de 
school tijdens de vakantie: in één woord GEWELDIG!!  

Heel hàrtelijk dank daarvoor!  

Rest mij om u succes te wensen op ‘onze’ school en de zegen van God over uw werk wat voor onze 
kinderen zó belangrijk is.   

Heel hartelijke groet, Karla Maljaars, namens Stichting Tsjernobylkinderen 

 

Schoonmaak kleutergroepen. 
Komt u weer helpen om alles spik en span te krijgen op school? Op dinsdagmiddag 12 juli van 14.00-
15.30 vindt de schoonmaak plaats in groep 0/1. En op donderdagmiddag 14 juli van 14.00-15.30 
schoonmaak in groep 2. U kunt zich opgeven op de intekenlijst op de deur van het lokaal. Graag een 
emmer en schoonmaak/droogdoekje meebrengen van thuis. 
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Opening schooljaar 2016-2017 & kennismaking nieuwe directeur. 
Op maandag 5 september D.V. willen we het nieuwe schooljaar openen om 8.45u in de Saronkerk. Dat is 
nieuw dit jaar. Een goed idee van de nieuwe directeur. Een mooi gezamenlijke start, waar u als ouder 
gewoon bij kunt zijn. Ook andere belangstellenden zoals opa’s en oma’s worden van harte uitgenodigd. 
U wordt vriendelijk verzocht met uw kind naar de kerk te komen (kinderen zitten bij hun ouders). Daarna 
brengt u uw kind op school. Daar kunt u onder het genot van koffie/thee kennismaken met dhr. Alex 
Paardekooper, uw kind(-eren) in de klas brengen, kennismaken met de leerkracht. Om 10.00u starten de 
lessen. Hartelijk welkom. Overigens is er na schooltijd ook nog gelegenheid kennis te maken met de 
nieuwe directeur. Hij ziet er naar uit velen van u de hand te kunnen schudden. 
 
GGD mededeling. 
De GGD vraagt uw aandacht voor teken. Deze lastige diertjes komen steeds vaker voor en niet alleen in 
het bos of in de duinen. Ook uw eigen tuin kan een prima woonplaats zijn voor een teek. U vindt de 
informatie in de bijlagen.  

“Na een dag in het groen, altijd een tekencontrole doen!” 

 
Tuinplezier. 
De tuintjes naast school worden met veel plezier gebruikt. De kinderen van groep 2 zijn enthousiast aan 
het werk en er groeit al genoeg.  
 

 
 
Start zomervakantie. 
Vrijdag 22 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen zijn die dag om 12.00u. uit, ook de bovenbouw. 
Allemaal een heel fijne vakantie toegewenst.  
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Vakantiebijbelclub. 
De VBC wordt georganiseerd van 1 t/ 4 augustus D.V. voor alle kinderen van 4-12 jaar. Locatie: Eben 
Haëzerschool. Hartelijk welkom. Hieronde vindt u de flyer van de VBK.  
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