Nieuwsbrief – December 2021
Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief op
de website van de school. Persoonlijke zaken zijn
hieruit weggelaten.
 Licht aan de horizon…
We leven in de donkere weken van december.
Buiten is het kil en guur, het wordt vroeg donker
en als we denken aan het hele corona-gebeuren,
dan kan somberheid de overhand nemen.
Toch mag in deze dagen ook een boodschap van
hoop doorklinken. Er gloort licht aan de horizon.
We leven in de adventsweken voor Kerst. Dwars
door alle donkerheid en somberheid heen mag
daar een heldere boodschap klinken, namelijk
het Evangelie van een Kind dat geboren gaat
worden! Een
Kind van
hoop en
verlossing.
Een Kind met
de bijzondere
naam ‘Jezus’:
Redder,
Zaligmaker
In de komende weken mogen we daar op school
ook bij stilstaan met de kinderen. Heen levend
naar het Kerstfeest, waarbij we de geboorte van
onze Heiland gedenken. God wilde Zijn Zoon
vanuit de hemel naar deze donkere wereld
zenden, Hij kwam als het Licht dat het duister wil
verdrijven. En dan mag deze hoopvolle
boodschap ook heel persoonlijk worden: de
Heere Jezus wilde als Kind geboren worden, om
te worden zoals u en ik. Hij kwam bij ons heel
gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon. Hij
diende ons als een Knecht, en heeft Zijn leven
afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen
iedere dag, gedragen door Zijn liefde en kracht.
 Instroomgroep
De ouders van de kleutergroepen zijn hierover al
geïnformeerd: vanaf februari starten we een

vierde kleutergroep voor onze
instroomleerlingen. Dat betekent dat de
kleutergroepen in de huidige samenstelling
blijven zoals ze zijn.
 Thuiswerkbeleid
Het gebeurt regelmatig dat een kind of een klas
thuis zit ivm verkoudheid, quarantaine of gebrek
aan vervanging.
We hanteren voor het thuiswerken de volgende
richtlijnen voor kinderen vanaf groep 4:
Kind is verkouden of in afwachting van
testuitslag:
Als dit voor 8 uur wordt doorgegeven, dan
proberen we nog een noodthuiswerkpakketje te
verzorgen, zodat thuis gewerkt kan worden aan
een aantal vakken.
Kind moet langer in quarantaine of thuis blijven:
De leerkracht zorgt ervoor dat vanaf dag 2 de
kinderen thuis hun werk kunnen maken en
voorziet in de nodige informatie hiervoor.
Hele klas moet thuiswerken of in quarantaine:
De eerste dag zorgen we ervoor dat de kinderen
een noodwerkpakketje krijgen voor die dag. Als
de periode langer duurt, dan zorgt de leerkracht
ervoor dat er mogelijkheden zijn voor online
instructie, zodat de kinderen ook op afstand goed
les kunnen krijgen.
Leerkracht of kind is ziek:
Wanneer een leerkracht echt ziek is, kan hij of zij
geen onderwijs verzorgen. We zoeken dan naar
een andere oplossing om de kinderen te
bedienen.
Als een kind echt ziek is, dan hoeft thuis ook
geen schoolwerk gedaan te worden.
Groep 3:
In groep 3 wordt evt. thuiswerk verzorgd vanaf
dag 2 dat een kind er niet is. Vaak moet er voor
groep 3 het e.e.a. gekopieerd worden omdat
digitaal onderwijs niet mogelijk is. We zoeken
naar mogelijkheden om het werk thuis te krijgen.
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 Snottebellenbeleid
Hierover krijgen we nogal eens vragen op school.
Dit beleid betekent dat kinderen met
verkoudheidsklachten (loopneus, hoesten,
niesen) thuis moeten blijven. Ze mogen naar
school komen als 1) de GGD test negatief is of 2)
de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn.
Er wordt vaak gevraagd op een zelftest ook
afdoende is. We hebben dit nagevraagd, maar dat
is niet het geval. Dit wordt landelijk wel
onderzocht, maar op dit moment is de GGD test
leidend voor wel of niet naar school gaan.
Ook wordt regelmatig gevraagd of een kind dat
langere tijd verkouden is, steeds opnieuw getest
moet worden. Dit is niet het geval. De GGD
adviseert wel om bij verkoudheid de gezondheid
goed in de gaten te houden. Veranderen of
verergeren de klachten, dan wel gelijk opnieuw
testen en thuisblijven.
 Gezocht
Welke handige tiener wil onze school helpen om
in het voorjaar en in de zomer wekelijks het gras
rondom de school te maaien? Wellicht een grote
broer of zus? Je ontvangt een vergoeding per
uur. Wie belangstelling heeft kan een mailtje
sturen naar directie@ehslienden.nl.
 Bieb groep 3 en kleuters
De leerlingen vanaf groep 3 mogen vanaf de
week voor de kerstvakantie op dinsdagmiddag
een boek gaan lenen in de schoolbieb. Ze kunnen
een boek
uitzoeken voor
thuis (lekker
lezen in de
vakantie!) en
voor in de klas.
Na de vakantie
mogen ze wekelijks ‘boekenruilen’.
De kleuterbieb zal vanaf 10 december weer ‘open’
zijn, we kunnen dit intern oplossen ipv met
biebouders.

 Bericht GGD Kindermonitor
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek
naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Het
onderzoek gaat over hun gezondheid, opvoeding,
welzijn, gedrag en omgeving. Dit jaar vraagt de
GGD ook naar de gevolgen van de coronatijd. De
resultaten van het onderzoek gebruikt de
gemeente voor het lokale gezondheids- en
jeugdbeleid. De gemeente zorgt voor goede
plannen en voorzieningen voor kinderen en hun
ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen,
hoe beter!
Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De
vragenlijst is in te vullen via
www.kindermonitor.nl/ggdgz
Dit duurt 10-15 min. Alvast heel erg bedankt!
In de decembermaand…
… op 3 december vieren we sinterklaas op
school. Uiteraard met de nodige
voorzorgsmaatregelen, maar Sint hoopt in de
onderbouwgroepen langs te komen. En vanaf
groep 4 verrassen de kinderen elkaar met een
surprise en gedicht!
… op donderdagavond 23 december zijn de
kerstvieringen. Van ‘hogerhand’ is het besluit
gevallen dat dit soort activiteiten door mogen
gaan, ook ’s avonds.
Alle groepen hebben een eigen viering in de klas
van 18.45 – 20.00 uur. De kinderen krijgen
hiervoor nog een uitnodiging met specifieke
informatie.
… ivm de kerstvieringen zijn de kinderen op
donderdag om 12.00 uur uit.
… Vrijdag 24 december begint de school om 9.30
uur en om 12.00 uur is het voor iedereen
vakantie!!
… Na de vakantie hopen we de kinderen weer te
zien op dinsdag 11 januari.
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 Speculaaspoppenactie
Er zijn ruim 1800 speculaaspoppen verkocht voor
stichting Gevangenenzorg! Een prachtig aantal
en veel kinderen hebben zich hier dan ook super
voor ingezet!! De netto-opbrengst wordt nog
verhoogd met het zendingsgeld wat deze periode
binnenkomt en de totale opbrengst hopen we
daarom in januari bekend te maken.
 Tot slot
Namens de collega’s een hartelijke groet,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
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Maandkalender
Wo 1 dec
Do 2 dec
Vr 3 dec
Za 4 dec
Zo 5 dec
Ma 6 dec

Di 7 dec
Wo 8 dec
Do 9 dec
Vr 10 dec
Za 11 dec
Zo 12 dec
Ma 13 dec
Di 14 dec
Wo 15 dec
Do 16 dec
Vr 17 dec
Za 18 dec
Zo 19 dec
Ma 20 dec
Di 21 dec
Wo 22 dec
Do 23 dec
Vr 24 dec
Za 25 dec
Zo 26 dec
Ma 27 dec
Di 28 dec
Wo 29 dec
Do 30 dec
Vr 31 dec
Za 1 jan
Zo 2 jan
Ma 3 jan
Di 4 jan
Wo 5 jan
Do 6 jan
Vr 7 jan
Za 8 jan
Zo 9 jan
Ma 10 jan
Di 11 jan

Sinterklaasviering

Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 3-5: gezang 3 vers 5
Gr. 6-8: ps. 98 vers 2a

Het duurt nog even, maar namens alle collega’s
wensen we u hierbij alvast:

Gr. 3-5: gezang 2 vers 1
Gr. 6-8: ps. 98 vers 2b

Gr. 3-5: gezang 4 vers 1
Gr. 6-8: gezang 4 vers 2

Leerlingen vanaf 12.00u vrij
’s Avonds Kerstviering
Begin schooldag 9.30u
Leerlingen vanaf 12.00u vrij
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Nieuwjaarsdag
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Studiedag – leerlingen vrij
Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 1-2: ps. 100 vers 4
Gr. 3-5: ps. 95 vers 4a
Gr. 6-8: ps. 33 vers 11a

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

