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Vooraf… 

De decembermaand is net begonnen. De ‘donkere’ 

maand, maar ook een maand met veel bijzondere 

activiteiten en gezelligheid. In het bijzonder leven 

we deze weken toe naar het Kerstfeest, waarbij we 

stil staan bij de geboorte van de Heere Jezus. Ruim 

2000 geleden werd op een onbeduidende plaats, 

een dierenverblijf (!), een Kindje geboren. Voor de 

wereld van toen leek het niets bijzonders, maar de 

herders die op bezoek kwamen bij Jozef en Maria, 

die wisten wel beter. Zij hadden net een vanuit de 

hemel een heerlijke boodschap ontvangen: ‘Ik 

verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk 

wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de 

Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de 

Heere! (Lukas 2)’. En dat grote wonder mogen we 

ook dit jaar vieren: Jezus is geboren! Hij kwam naar 

deze wereld om de Redder te zijn. Hij kan ons leven 

veranderen, Hij kan ons écht geluk, vrede en 

vergeving geven. Dat vraagt wel om geloof en 

bekering en daarom komt ook dit komende 

Kerstfeest de vraag naar ons toe: kent u, ken jij deze 

Redder al?  

Een oud kerstlied zingt het zo:  

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 

O Jezus, Gij mijn leven. 

Ik kom tot U en breng U, Heer, 

Wat Gij mij hebt gegeven. 

O neem mijn leven, geest en hart, 

En laat mijn ziel in vreugd en smart, 

Bij U geborgen wezen!  

 

Nieuws uit de MR 

Op 27 september vergaderde de 

Medezeggenschapsraad van de school, samen met 

de directie. Tijdens deze vergadering werd 

nagedacht over de schoolontwikkeling. Ieder jaar 

wordt een jaarplan opgesteld waarin de doelen 

voor een schooljaar worden vastgelegd. Dit jaarplan 

werd in de MR besproken en goedgekeurd. 

Daarnaast sprak de MR over afspraken die gemaakt 

zijn in de GMR, de bovenschoolse MR, die op 

stichtingsniveau vergadert. Deze afspraken richten 

zich op het personeelsbeleid binnen onze stichting.  

In de MR zitten ouders en leerkrachten en denkt 

mee als het gaat om het schoolbeleid en ouder-

gerelateerde zaken.  

De MR is te benaderen via het mailadres: 

mr@ehslienden.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:mr@ehslienden.nl
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Activiteiten in de komende periode 
 

Sinterklaas 

Op 5 december brengen de sint en zijn pieten een 

bezoek aan onze school. Om half 9 wordt de sint 

verwacht bij het kleuterplein en hij brengt 

vervolgens een bezoek aan groep 1 t/m 3. Vanaf 

groep 4 verrassen de kinderen elkaar met een 

surprise en een cadeautje.  

 

ANWB-streetwise op school! 

Op donderdag 13 december doen we als school mee 

met ANWB-streetwise, het verkeersproject voor 

basisscholen. Een team van de ANWB verzorgt voor 

alle groepen een verkeersprogramma: 

 Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de 

speelzaal verkeersgeluiden herkennen en 

oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt 

geoefend met de autogordel in combinatie met 

het kinderzitje.  

 Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in 

de gymzaal over veilig 

oversteken. Het belang 

van het dragen van de 

veiligheidsgordel en 

gebruik van een 

kinderzitje in de auto 

wordt geoefend met 

een spannende gele elektroauto.  

 Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de 

remweg van een auto en de invloed van 

reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats 

op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen. Ook het belang van het 

dragen van een veiligheidsgordel en een 

stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 

en 8 op het schoolplein in praktische 

fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een 

uitdagend parcours en ze trainen moeilijke 

manoeuvres. Ook rijden ze met een zware 

rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn 

op het zelfstandig fietsen naar de middelbare 

school.  

 

 
 

Let op: de kinderen van groep 5 t/m 8 worden die 

dag op de fiets op school verwacht. Het onderdeel 

van groep 5 en 6 wordt nl. uitgevoerd op de Baron 

van Brakelweg. En de leerlingen van groep 7 en 8 

krijgen een fietsverlichtingscontrole!  

 

Kerstvieringen op school 

Op donderdagavond 20 december vieren we het 

kerstfeest op school. In verband hiermee zijn de 

kinderen ’s middags vrij.  

De kleuters hebben een gezamenlijke viering in de 

kerk, die begint om 19.00 uur.  

De groepen 3 t/m 8 hebben een viering in hun 

eigen lokaal en start om 18.45 uur.  

Om 20.10 uur sluiten we gezamenlijk de vieringen 

af op het grote schoolplein door met elkaar het ‘Ere 

zij God’ te zingen. Aansluitend is er voor iedereen 

iets (warms) te drinken met wat lekkers erbij. Bij 

deze afsluiting zijn alle ouders en andere 

belangstellenden van harte welkom om aan 

te sluiten!  

Alle kinderen krijgen voor het kerstfeest 

nog een persoonlijke uitnodiging mee.  

 

Tot slot 

Hoewel het nog even duurt, wensen we u 

vast gezegende kerstdagen en een goede 

jaarwisseling toe. We hopen dat de kinderen mogen 

genieten van de kerstvakantie. Op dinsdag 8 januari 

2019 gaat de school weer van start! 

 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 
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In gesprek met….  
 

In deze nieuwe rubriek laten we regelmatig iemand aan het woord die op één of 

andere manier betrokken is bij onze school. Soms wat meer op de voorgrond, soms 

meer op de achtergrond. Dhr. Riny van der Mark, algemeen directeur binnen onze 

stichting SSBB, bijt de spits af.  

 

 

 

Kunt u iets vertellen over het ontstaan van de stichting SSBB, waar de Eben Haëzerschool bij is aangesloten? 

Op 1 januari 2009 is de Stichting Scholen met de Bijbel in Betuwe formeel opgericht. Uiteraard zijn de gesprekken 

tussen de schoolbesturen van de vijf deelnemende scholen al veel eerder gestart. Aan de fusie lagen verschillende 

redenen ten grondslag: 1) Spreiding van financieel risico; 2) Delen van elkaars expertise; 3) Professionalisering door 

een algemeen directeur die zich met de ‘randzaken’ van het onderwijs bezighoudt; 4) Bestuurlijke 

professionalisering. Het bestuur komt meer op afstand te staan en heeft voornamelijk een toezichthoudende rol. 

 

Waar staat de stichting voor? 

De stichting beheert vijf scholen, ruim 100 medewerkers en ruim 1000 leerlingen. De scholen staan in Meteren, 

Lienden, Kesteren, Opheusden en Randwijk. Het doel van de stichting is en blijft: Bijbelgetrouw en goed onderwijs in 

de Betuwe verzorgen. Daarbij zijn we zuinig op de eigenheid van de verschillende scholen. 

 

Kunt u iets vertellen over uw dagelijks werk? 

Als algemeen directeur ben je vooral bezig met de randvoorwaarden van het onderwijs. Te denken valt aan: 

onderhoud gebouwen, contacten met de gemeenten, financiën, contacten met het bestuur, etc. De locatiedirecteur 

kan zich dan meer focussen op de onderwijsinhoud. Daarnaast ondersteun ik de locatiedirecteuren daar waar 

mogelijk. We denken samen na over lastige dilemma’s die op schoolniveau kunnen spelen. Tevens woon ik de 

vergaderingen bij van de MT’s. Daar wordt nagedacht over het beleid op schoolniveau en daar denk ik graag in mee.  

Van de vijf dagen werk ik er ongeveer de helft thuis. De andere helft ben ik op pad en spreek in met gemeenten, 

woon ik vergaderingen bij op de scholen, spreek ik met samenwerkingsverbanden, andere besturen of heb ik 

directieoverleg met de locatiedirecteuren. 

 

Wat wilt u de leerkrachten die werken binnen de SSBB meegeven? 

Het is belangrijk dat we met elkaar het hoofd koel houden. Omdat ik zelf bijna 10 jaar voor de klas heb gestaan, weet 

ik hoe complex het vak is. De eisen zijn hoog, de omstandigheden zwaar. Denk aan grote groepen, 

combinatiegroepen en het toenemend aantal zorgleerlingen. Toch hebben we een prachtig vak. We mogen leerlingen 

voorbereiden op de toekomst, vormen en kennis bijbrengen. Het belangrijkste is dat we de kinderen mogen 

vertellen Wie de Heere Jezus is en waarvoor Hij naar deze aarde is gekomen. Laat die werkvreugde overheersen. 

 

Wat wilt u de ouders en de leerlingen van de EHS meegeven? 

Samen met het team van de EHS vormen de leerlingen en de ouders de EHS. Het is een warme gemeenschap. We 

hebben elkaar zo hard nodig. Wat is het dan mooi dat we ook op een afstandje merken dat er chemie is. Met elkaar 

gaan we voor hetzelfde doel: Bijbelgetrouw en goed onderwijs! Hou elkaar vast, scherp elkaar op en wees zuinig op 

de onderlinge warme band. Middenin een wereld vol spanning en verdriet, mogen we elkaar een veilig en warme 

plaats bieden op de EHS. Reden te over om de Heere te danken. 
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Maandkalender 

 
Zo 2 dec  
Ma 3 dec Gr. 3-4 Lofz. van Zacharias vers 5 

Gr. 5-8: Lofz. van Simeon vers 1 
gespreksavond 2 n.a.v. rapporten 

Di 4 dec  
Wo 5 dec Sinterklaas 
Do 6 dec  
Vr 7 dec  
Za 8 dec  
Zo 9 dec  
Ma 10 dec Gr. 3-4: Lofz. van Simeon vers 2 

Gr. 5-8: Lofz. van Maria vers 3 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 11 dec  
Wo 12 dec  
Do 13 dec ANWB-Streetwise op school 
Vr 14 dec  
Za 15 dec  
Zo 16 dec  
Ma 17 dec   
Di 18 dec  
Wo 19 dec  
Do 20 dec Leerlingen ’s middags vrij. 

’s Avonds Kerstviering. 
Vr 21 dec 9.30u begin schooldag. 

Leerlingen ’s middags vrij. 
Za 22 dec  
Zo 23 dec  
Ma 24 dec Kerstvakantie 
Di 25 dec Kerstvakantie 

Eerste Kerstdag 
Wo 26 dec Kerstvakantie 

Tweede Kerstdag 
Do 27 dec Kerstvakantie 
Vr 28 dec Kerstvakantie 
Za 29 dec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zendingsgeld 

De eerste periode van dit schooljaar 

spaarden we voor stichting Pan de vida. We 

mochten het mooie bedrag van €880,- 

overmaken. Waarvoor hartelijk dank! 

 

Inmiddels sparen we voor het werk van 

Kimon. Zij hebben als missie: De liefde van 

Jezus Christus voor kinderen dringt ons om 

wereldwijd kinderen op te zoeken, hen de 

goede boodschap van Gods Woord te brengen 

en hen een helpende hand te bieden. Als EHS 

willen we hen hier graag bij helpen. Iedere 

maandagmorgen mogen de kinderen 

hiervoor een bijdrage meenemen. Van harte 

aanbevolen! 

 
  


