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Nieuws uit de school 

 

Vooraf… 

Het schooljaar is begonnen! Afgelopen maandag 

mochten we de kinderen ontvangen en 

verwelkomen. Voor veel kinderen spannend: een 

nieuwe groep, een nieuwe leerkracht, nieuwe 

methoden of boeken… Hoe zal het gaan? Hopelijk 

zijn de kinderen snel gewend en hebben ze snel hun 

draai gevonden.  

Ook in dit nieuwe jaar staan we graag voor u klaar. 

Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om 

contact op te nemen of om even langs te komen. We 

stellen een goede en constructieve samenwerking 

zeer op prijs! 

 

Dat we gezond het nieuwe schooljaar mochten 

beginnen is niet vanzelfsprekend. We werden 

opgeschrikt door het overlijden van dhr. Rini van 

Dam, vader van Marjolein. Wat een verdriet, nu er 

een lege plaats is gekomen. Maar wat was het ook 

mooi om te horen dat dhr. Van Dam tijdens zijn 

ziekte mocht wijzen op de Heere Jezus, die de Weg, 

de Waarheid en het Leven is.  Om Hém moest het 

gaan, dat was ook het getuigenis tijdens de 

rouwdienst. We wensen de familie Van Dam de 

nabijheid en troost van de Heere toe.  

Ook in andere families kwam verdriet door het 

overlijden van een geliefd familielid. Sterkte en 

kracht toegewenst!  

 

Nieuwsbrief 

Iedere maand krijgt u vanuit de school een digitale 

maandbrief, waarmee we u informeren over de 

actualiteit op school. In de regel verschijnt de 

nieuwsbrief op of rond de eerste van de maand. Dit 

exemplaar is voor twee maanden.   

 

Extra begeleiding op school 

Ook dit schooljaar hebben we mogelijkheden om 

kinderen extra te begeleiden in de zorgklas.  

 Juf Annemiek Vermeer is op maandag-, 

woensdag- en donderdagmorgen op school. 

 Juf Blonk heeft op dinsdagmorgen de 

kangoeroegroep (de meer- en hoogbegaafde 

kinderen) en ’s middags begeleidt ze kinderen 

in de zorgklas.  

 Als vrijwilligster zal juf Reinie de Greef twee 

ochtenden op school aanwezig zijn om kinderen 

extra te kunnen begeleiden.  

Kortom: we zijn dankbaar voor deze mogelijkheden 

en hopen dat we diverse kinderen zo op een goede 

manier ondersteuning te kunnen geven.  

 

Bij het begin van het schooljaar: 

 U kunt een eventuele ziekmelding van uw 

zoon of dochter gemakkelijk via de website 

van de school kunt doorgeven. Dit heeft nl. 

onze voorkeur.  

 We zijn graag tijdig op de hoogte van 

mutaties van nieuwe adressen, telefoon-

nummers en mailadressen. Deze kunnen 

gemakkelijk doorgegeven worden via 

administratie@ehslienden.nl. 

 Ook aan- en afmeldingen voor het 

overblijven kunnen via de website geregeld 

worden. Graag uiterlijk voor 9 uur ’s 

morgens.  

 Wist u dat mobieltjes voor de kinderen niet 

zijn toegestaan? Ze zijn nl. ook niet nodig 

voor het onderwijs op school! Als kinderen 

toch een mobieltje meenemen, kan deze 

worden ingeleverd bij de leerkrachten.  

 Woensdag en vrijdag zijn onze vaste 

fruitdagen op school. Dan zijn koeken, chips 

en snoep niet toegestaan om mee te nemen. 

Een goede basis  
voor nu en later! 

Nieuwsbrief op de website  

Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief op 

de website van de school. Persoonlijke gegevens 

van leerlingen, ouders en leerkrachten zijn uit 

deze versie weggelaten, tenzij zij daar 

nadrukkelijk toestemming voor hebben 

gegeven. 

mailto:administratie@ehslienden.nl
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Er zijn gelukkig gezonde alternatieven 

genoeg.  

 Vanaf groep 6 is het huiswerk te vinden op 

de website.  

 Iedere maandagmorgen mogen de kinderen 

zendingsgeld mee naar school nemen, wat 

bestemd wordt voor een goed doel.  

 

Hoofdluiscontrole 

Na iedere vakantie worden de kinderen op 

hoofdluis gecontroleerd door een aantal moeders, 

die dit heel trouw doen! Omdat ieder jaar een 

aantal moeders stoppen (hun kinderen zijn van 

school) is nieuwe hulp welkom. Het is maar een 

klein klusje, mits er genoeg hulp is. Het zou fijn zijn 

als uit de kleutergroepen een aantal ouders wil 

helpen om alleen de kleuters van hun groep te 

checken. Dat kost maar een paar minuten aan het 

begin van de morgen. We zullen daarvoor een lijstje 

ophangen bij de deur van het lokaal. De andere 

moeders zullen vanaf de groepen 3 de kinderen 

controleren. Wilt u daarbij helpen, stuurt u dan 

even een berichtje naar de school. Alvast bedankt.  

 

Jaarkalender, schoolgids en ouderhulp 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de papieren 

jaarkalender van dit schooljaar. Deze is ook op de 

site te vinden. Tevens de brief waarop u kunt 

aankruisen waarmee u ons kunt helpen. U begrijpt: 

aanbevolen! 

De nieuwe schoolgids is digitaal te raadplegen op 

onze website.  
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Activiteiten in de komende periode 

 
Informatieavond 

Op maandagavond 10 en donderdagavond 13 

september bent u van harte welkom op de jaarlijkse 

informatieavond in de nieuwe groep van uw kind (-

eren). U kunt kennismaken met de nieuwe 

leerkracht. De leerkrachten vertellen u dan het een 

en ander over het komende schooljaar.  

Maandagavond 19.00 uur: 

-Groep 0/1/2, groep 3a en 3b, groep 5/6 en groep 7a. 

Maandagavond 20.00 uur: 

-Groep 4, groep 6, groep 7b, groep 8 

Donderdagavond 19.00 uur:  

-Groep 5 

U vindt iedere groep in het eigen lokaal. De 

kleutergroepen vindt u gezamenlijk in een van de 

kleuterlokalen.  

Afhankelijk van de groep van uw kind(-eren) kunt u 

uw keuze maken. We stellen uw belangstelling zeer 

op prijs! 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 11 september komt de schoolfotograaf 

op school. Voor de goede orde zijn de volgende 

punten van belang:  

 

1) Vanaf 9 uur worden de foto’s 

gemaakt van de broertjes en zusjes 

(eerst met niet-schoolgaande 

broertjes en zusjes!). U kunt de 

kinderen tussen 9 uur en 9.15 uur 

ophalen in de groep. We verzoeken 

u om niet voor 9 uur al de school in 

te komen, i.v.m. de bijbelles. De foto’s worden 

gemaakt in het speellokaal. U begrijpt dat er best 

even wachttijd kan zijn. Later op de dag kunnen 

deze foto’s niet meer gemaakt worden i.v.m. de 

opstelling van de fotograaf.  

 

2) Vervolgens worden de foto’s gemaakt met 

broertjes en zusjes op school (zonder broertjes of 

zusjes thuis). Hiervoor hoeft u niet op school te  

 

 

 

komen. Het is wel handig dat de kinderen zelf 

weten of ze wel of niet op de foto moeten. 

 

3) Daarna wordt van iedere leerling een portretfoto 

gemaakt.  

 

4) Tot slot worden de groepsfoto’s gemaakt. De 

kleutergroepen komen waarschijnlijk ’s morgens 

aan de beurt. De andere groepen ’s middags. 

 

5) Er zijn deze dag ook gymlessen gepland. De 

leerkrachten zullen van tevoren aangeven of deze 

wel of niet doorgaan.  

 

Sportdag  

Op woensdag 19 september hebben we onze 

jaarlijkse sportdag (en bij slecht weer een week 

later). Voor alle kinderen worden spelletjes en 

sporten georganiseerd. De sportcommissie is al 

bezig met de voorbereidingen daarvoor. De gewone 

schooltijden gelden deze dag. De kinderen krijgen 

eten en drinken van de school, maar bij warm weer 

graag extra drinken meegeven. De groepen 1 en 2 

sporten op het grote plein, de kinderen vanaf groep 

3 zijn op het veld van FC Lienden.  

 

Tot slot 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 

  



Nieuwsbrief nr. 1 – Augustus / september 2018 

 

 
 

Eben Haëzerschool – Rembrandt van Rijnstraat 33 – 4033 GG – Lienden – T: 0344 602060 – E: directie@ehslienden.nl 
 

Maandkalender 

 
Ma 27 aug  Eerste schooldag 
Di 28 aug  
Wo 29 aug  
Do 30 sept  
Vr 31 sept  
Za 1 sept  
Zo 2 sept  
Ma 3 sept Gr. 3-4: ps. 5 vers 12 

Gr. 5-8: ps. 19 vers 6a 
Di 4 sept Start bibliotheek gr. 7a, 8, 4, 5  
Wo 5 sept  
Do 6 sept Start bibliotheek gr. 7b, 5/6, 3, 6  
Vr 7 sept  
Za 8 sept  
Zo 9 sept  
Ma 10 sept Gr. 3-4 ps. 1 vers 4a 

Gr. 5-8: ps. 19 vers 6 
Informatieavond 

Di 11 sept Schoolfotograaf 
Wo 12 sept  
Do 13 sept Informatieavond 
Vr 14 sept  
Za 15 sept  
Zo 16 sept  
Ma 17 sept Gr. 1-2: ps. 134 vers 3 

Gr. 3-4: ps. 1 vers 4b 
Gr. 5-8: ps. 16 vers 6 

Di 18 sept  
Wo 19 sept Sportdag 
Do 20 sept  
Vr 21 sept  
Za 22 sept  
Zo 23 sept  
Ma 24 sept Gr. 3-4: ps.  6 vers 9 

Gr. 5-8: ps. 17 vers 3a 
Di 25 sept  
Wo 26 sept Sportdag (reservedatum) 
Do 27 sept  
Vr 28 sept   
Za 29 sept  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderportaal ParnasSys 

Zoals u weet gebruiken we op school een 

digitaal systeem, Parnassys, waar we allerlei 

administratieve zaken van de kinderen 

inzetten. Ook cijfers e.d. worden in dit 

systeem geplaatst. Als ouders kunt u 

inloggen in dit systeem.  

Nieuwe gezinnen krijgen deze week een 

mail met inloggegevens toegestuurd.  

Heeft u de inloggegevens niet meer? Stuurt 

u dan een mailtje naar 

directie@ehslienden.nl. 

Zendingsgeld 

De eerste periode van dit jaar sparen we 

voor een aantal christelijke projecten in 

Peru. Stichting Pan de vida ondersteunt 

meer dan 35 initiatieven, zoals een 

restaurant voor kinderen en een 

kindertehuis. Kinderen krijgen op deze 

manier een dak boven hun hoofd, goed eten 

en horen ze het evangelie. Dit gebeurt in de 

armste wijken van de steden. We hopen als 

EHS ons steentje te mogen bijdragen door 

het zendingsgeld een aantal weken 

daarvoor te bestemmen.  

mailto:directie@ehslienden.nl

