Nieuwsbrief – Februari 2022

 Vooraf
De februarimaand is begonnen en dat betekent
tijd voor een nieuwsbrief vanuit de school.
 Toetsen
In deze periode nemen we de M-toetsen af van
Cito. Hoewel veel kinderen ziek zijn (geweest) of
klassen niet altijd op school konden werken,
proberen we de toetsen zo goed

mogelijk af te nemen. We nemen er meer tijd
voor, zodat alle kinderen de toetsen in alle rust
kunnen maken.
Er is een verandering wat betreft de toetsing van
technisch lezen: De toets van Cito Technisch
lezen, die werd afgenomen in groep 4 t/m 8,
vervalt en de DMT (Drie Minuten Toets), een toets
voor technisch lezen, wordt afgenomen in groep
3, 4, en 5. Vanaf groep 6 nemen we de DMT alleen
af bij leerlingen die hiervoor onvoldoende scoren.
 Huiswerk
Het huiswerk werd tot nu toe altijd ook op de site
vermeld. Vanaf nu zal dit niet meer zo zijn, maar
zal het huiswerk alleen via de Parro-app te zien
zijn.
 Zendingsgeld
Fijn dat veel kinderen op maandag een bijdrage
meenemen voor het goede doel! We sparen deze
periode voor een aantal projecten van de GZB in
Indonesië. Van harte aanbevolen.

 Dank!
Het zijn hectische tijden. Veel collega’s zijn
geveld door corona en kunnen een week of
langer hun werk niet doen. Op het moment dat dit
getypt wordt zijn nog 9 collega’s ziek of in
quarantaine!!
Het is niet anders dan dat er regelmatig één of
meerdere
klassen thuis
moeten blijven.
Zowel voor ons,
als voor u niet
ideaal. Maar we
merken dat veel
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ouders flexibel zijn en gelukkig begrip hebben
voor deze situatie. Heel hartelijk dank daarvoor!!!
We hopen snel op rustigere tijden!
 Tot slot
De februarimaand mogen we afsluiten met de
voorjaarsvakantie, die voor de kinderen begint op
vrijdag 25 februari. Op maandag 7 maart hopen
we iedereen weer te zien.
Ter afsluiting een bemoedigend lied:

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Februari: aanmeldmaand
Heeft u een zoon of dochter die in de periode
t/m oktober 2023 vier jaar hoopt te worden?
Dan is het goed om alvast de aanmelding te
verzorgen. Graag weten wij tijdig hoeveel
leerlingen we kunnen verwachten.
Het aanmeldformulier is op onze website te
vinden. Een papieren versie is ook op te
vragen op school.
Kent u mensen in uw omgeving die
oriënterend zijn en op zoek naar een school?
Wijs ze gerust op de mogelijkheid van een
rondleiding en kennismaking op school.
Hoewel we in deze tijd helaas geen open
inloopochtend kunnen houden, zijn nieuwe
ouders altijd welkom voor een
kennismaking. Ze kunnen daarvoor contact
opnemen via directie@ehslienden.nl.
Wilt u een tweede of volgende kind
aanmelden? Dan is een kennismaking niet
meer nodig. Het aanmeldformulier invullen
is dan voldoende.

Namens de collega’s een hartelijke groet,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
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Dankwoord Meester Hakkert
Dank je wel!!
Na 44 jaar onderwijs mocht ik op 14 januari
afscheid nemen van de Eben Haezerschool.
Veertig jaar heb ik op de Eben Haezerschool
gewerkt
Wat was het een verrassing voor mij en Agnes
dat groep 4 met 2 trekkers met huifkarren ons
thuis op kwamen halen. Bij school aangekomen
stonden alle groepen ons op te wachten.
Daarna heb ik op het plein van iedere groep
afscheid genomen. De groepen hadden allerlei
activiteiten voor mij bedacht. Wat was dat
gezellig!
Ook ben ik verwend met veel (lekkere) cadeaus,
ontzettend veel kaarten en brieven met
herinneringen van oud-leerlingen.
Het hoogtepunt was de onthulling van een mooi
naambord op het grote plein: “Meester
Hakkertplein”.
Tussen de middag hebben we samen met groep 4
genoten van heerlijke pannenkoeken, die
gebakken waren door de ouders van de groep.
Wat was het gezellig!
De kinderen en collega’s hebben ons een
onvergetelijke dag gegeven!
Na zoveel jaren onderwijs denk ik ook wel terug
aan vroeger. Ik heb in al die jaren aan meer dan
1000 kinderen les gegeven. Leuk was het dat ik
ook veel kinderen les heb mogen geven, waarvan
ik vroeger ook de ouders in de klas heb gehad.
Ik heb leerlingen veel mogen leren, maar ook ik
raakte door alle onderwijsvernieuwingen nooit
uitgeleerd
Wat heb ik met de kinderen ook veel leuke
gezellige momenten gehad zoals de
projectweken, de vele excursies, schoolreizen,
schoolkampen…….
Ook mag ik met dankbaarheid terugkijken op de
goede contacten die ik met ouders mocht
hebben.

Ik ben de Heere dankbaar voor de goede
gezondheid, zodat ik met veel energie de
kinderen les heb mogen geven.
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond!
Meester Hakkert
Maandkalender
Ma 31 jan
Gr. 3-5: ps. 79 vers 7
Gr. 6-8: boeken Nieuwe
Testament 2e deel
Di 1 feb
Wo 2 feb
Do 3 feb
Vr 4 feb
Deze maand: aanmeldmaand!
Za 5 feb
Zo 6 feb
Ma 7 feb
Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 3-5: ps. 21 vers 4
Gr. 6-8: ps. 37 vers 2a
Di 8 feb
Wo 9 feb
Do 10 feb
Vr 11 feb
Za 12 feb
Zo 13 feb
Ma 14 feb
Gr. 3-5: ps. 87 vers 4
Gr. 6-8: ps. 37 vers 2b
Di 15 feb
Wo 16 feb
Do 17 feb
Vr 18 feb
Za 19 feb
Zo 20 feb
Ma 21 feb
Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 1-2: ps. 105 vers 5a
Gr. 3-5: ps. 116 vers 4
Gr. 6-8: ps. 42 vers 3
Di 22 feb
Wo 23 feb
Do 24 feb
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Vr 25 feb
Za 26 feb
Zo 27 feb
Ma 28 feb
Di 1 mrt
Wo 2 mrt
Do 3 mrt
Vr 4 mrt
Za 5 mrt
Zo 6 mrt
Ma 7 mrt

Studiedag – leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen
Week van de Klassetaal
Gr. 3-5: ps. 143 vers 10
Gr. 6-8: ps. 56 vers 6a
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