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Agenda | Zorgen | Personeel | De nieuwe school ‘De Olijfboom’: Samen bouwen in Vertrouwen | Thuisonderwijs |
Ophaalmoment | Noodopvang
Agenda
Dinsdag 26 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Woensdag 27 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Donderdag 28 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Vrijdag 29 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Via de onderstaande link kunt u de bijbelvertelling met uw kind(eren) volgen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1163-Gereformeerde-Gemeente-Capelle-ad-IJssel-Middelwatering---Elim.
Zorgen
Dhr. W. Hoogendijk, de vader van Eli (groep 7a) overkwam een bedrijfsongeval. Na een operatie mag hij inmiddels
weer thuis zijn. We wensen hem veel sterkte toe!
Personeel
Voor juf I. Doornekamp – Hamoen start volgende week haar zwangerschapsverlof. Op vrijdag stond zij voor groep
4b. Dat werk wordt overgenomen door juf Alblas. Haar taak als gymleerkracht is door een aantal leerkrachten
overgenomen. Juf, het is vreemd voor u om in deze tijd afscheid te nemen van de groep. Gelukkig kon u vandaag
tijdens het ophaalmoment toch nog veel kinderen even gedag zeggen. We wensen u een goed verlof toe en hopen
dat alles goed mag gaan rondom de geboorte van uw tweede kindje.
De nieuwe school ‘De Olijfboom’: Samen bouwen in Vertrouwen

Blog ‘De Olijfboom’
Heeft u zich al aangemeld voor onze weblog? Via
deze

site

kan

je

de

blog

vinden:

https://www.olijfboom.nu/ . Om alles op de blog
te kunnen zien moet u eenmalig een account
aanmaken. Dit zijn we verplicht i.v.m. de privacy
van leerlingen en medewerkers. Heeft u vragen?
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Laat het gerust weten! U kunt uw vragen kwijt bij meester A.J.L.
Paul a.j.paul@benhaezer-capelle.nl of bij meester J. van Dijk
j.vandijk@rehobothschool-capelle.nl .

Nieuwbouw ‘De Olijfboom’
De kanaalplaatvloeren zijn vorige week gelegd. Deze week is het
beton gestort voor de constructievloer.

Thuisonderwijs
De jufs en meesters geven op afstand les. Laten we met elkaar goed beseffen dat deze wijze van lesgeven in welke
vorm dan ook te allen tijde een noodoplossing is. Iedere (basis)school kiest hierin haar eigen weg.
Graag willen we u meenemen in de afwegingen die we op onze school hebben gemaakt. In die afweging hebben we
meegenomen dat in de eerste plaats het leerproces zoveel mogelijk doorgang kan vinden maar we hebben ook
rekening willen houden met wat er thuis op u afkomt.
Op de Eben-Haëzerschool hebben we ervoor gekozen om te werken met een werkplanning en het werken in de
schoolboeken. De focus ligt op de hoofdvakken. Daarnaast zijn er lessen rondom de zaakvakken of creatieve vakken.
Bij het lesgeven is de instructie cruciaal. Daarom hebben we ervoor gekozen om instructiefilmpjes te maken.
Daarnaast zien of horen de leerlingen de leerkracht even. Het voordeel van instructiefilmpjes is dat de leerlingen (en
de ouders) zelf kunnen bepalen wanneer en of ze deze bekijken. Dit is ook een groot voordeel voor kinderen die
gebruik maken van de noodopvang; de filmpjes kunnen gemakkelijk thuis bekeken worden. Ook hebben leerlingen
de mogelijkheid om het instructiefilmpje meerdere keren te kijken.
Er zijn (basis)scholen waar dagelijks (meerdere) onlinelessen worden gepland. We hebben besproken of dat ook
voor ons een optie zou zijn. We zien een specifiek aantal bezwaren tegen het online lesgeven. Zeker als er meerdere
kinderen in het gezin tegelijk online les moeten krijgen, is er niet voor alle leerlingen een laptop of computer
beschikbaar. De voordelen van onlinelessen zien we met name in het feit dat de leerkracht en de leerlingen elkaar
kunnen zien en ontmoeten, ook al is dat online beperkt. In de afgelopen weken is er door meerdere groepen al met
Teams gewerkt. De komende twee weken zullen we gebruiken om deze vorm van onderwijs uit te breiden.
Voor alsnog wordt geconstateerd dat de ontmoetingen via Teams het sociale aspect en het directe contact met
medeleerlingen en leerkracht weer gedeeltelijk terugbrengt. Heel bewust worden er geen online lessen /
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ontmoetingen voor verschillende groepen op het zelfde moment gepland. Praktisch wordt het lesgeven via Teams
als volgt uitgevoerd.


 Groep 0 t/m 2: één keer per twee weken een ontmoeting in kleinere groepjes. Dit moment zal ongeveer een
kwartiertje duren en zal plaatsvinden in de middag. U bent niet verplicht om uw zoon of dochter hier aan deel te
laten nemen, hoewel we natuurlijk hopen alle kinderen te zien. U hoort van de juf welke dag uw kind aan de beurt
is en op welk tijdstip de ontmoeting via Teams plaatsvindt.



 Groep 3-4: één keer per week om 11.15 uur een ontmoeting waarin aandacht is voor het sociale aspect en/of
instructie



 Groep 5, 5/6, 6: Elke dinsdag en donderdag om 10.30 uur een ontmoeting waarin aandacht is voor het sociale
aspect en/of instructie



 Groep 7-8: Elke dinsdag, woensdag en donderdag om 09.45 uur een ontmoeting waarbij de nadruk ligt op
instructie van de kernvakken (rekenen, taal, spelling). De instructiefilmpjes komen daarmee voor groep 7 en 8 te
vervallen.
De uitnodigingen/links voor de Teamsmomenten ontvangt u van de groepsleerkracht.
Graag willen we nogmaals delen dat in deze bijzondere tijd nog steeds het onderwijs aan uw kind bij ons voorop
staat. We maken daar bewuste keuzes in. Dat betekent niet dat het niet anders kán, maar wel dat we onze keuzes
weloverwogen zijn. Het op afstand vormgeven van dit onderwijs is en blijft voor u en voor ons een hele uitdaging.
Ophaalmoment
Vrijdag 29 januari is er weer een ophaalmoment:


Tussen 10.00 uur en 11.00 uur: alle gezinnen met de achternaam beginnend met A t/m M mogen de spullen op
komen halen.



Tussen 11.00 uur en 12.00 uur: alle gezinnen met de achternaam beginnend met een N t/m Z mogen de spullen
op komen halen.

Gezinnen mogen ook voor elkaar de spullen meenemen. U hoort van de leerkracht van uw zoon of dochter of er
voor de groep van uw kind spullen opgehaald moeten worden. Ook de peuterjufs zullen dat aan de ouders laten
weten.
Noodopvang
We zien dat er veel meer aanmeldingen zijn. Het aantal deelnemers neemt landelijk, maar ook op onze scholen toe.
Dat geeft de nodige uitdaging. We zetten nu meer personeelsleden in als tijdens de vorige lockdown-periode. De
noodopvang is bedoeld en beschikbaar voor:
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Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en na het infomeren in hun
netwerk geen opvang hebben voor hun kind (eren). U kunt noodopvang aanvragen voor de dagen dat u uw
cruciale beroep uitvoert.



Kinderen die vanwege een bijzondere problematiek of vanwege een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig
hebben.

De naam noodopvang geeft duidelijk aan dat het een ‘noodoplossing’ is. We gaan er van uit dat u eerst op zoek gaat
naar opvang in uw netwerk. De collega’s doen hun uiterste best en proberen de kinderen zoveel mogelijk en zo goed
mogelijk te laten werken aan hun huiswerk. De garantie dat al het huiswerk voor de dag af is, kunnen wij u niet
geven. Soms is de op te vangen groep onverwacht groot.
Op maandag, dinsdag en donderdag zal de noodopvang op de Eben-Haëzerschool plaatsvinden. Op woensdag en
vrijdag vindt de noodopvang op de Rehobothschool plaats. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we
opvang van 8.30 uur tot 15.15 uur. Op woensdag bieden we noodopvang van 8.30 uur tot 12.30 uur. Als uw kind op
maandag, dinsdag of donderdag naar de opvang komt op de Eben-Haëzerschool, en het die dag gebruik moet
maken van Basispoort, is het belangrijk dat uw kind de inloggegevens daarvan meeneemt (e-mailadres en
wachtwoord). In sommige situaties is het voldoende als het kind een halve dag naar de opvang komt.
Mocht u gebruik willen blijven maken van de noodopvang, en u heeft geen vaste dagen doorgegeven, dan dient u
de data waarvoor u opvang nodig heeft, aan ons doorgeven. Graag bij uw aanmelding het volgende vermelden:
namen van het kind / de kinderen, groep, welke dagen / data noodopvang nodig is.
Ouders

van

de

Eben-Haëzerschool,

kunnen

hun

kinderen

aanmelden

bij

Gertine

Schouten,

g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl.

Bijlage(n)
-

Aanbod gastouder

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 5 februari.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool

Nieuwsbrief 11

2020-2021

Eben-Haëzerschool, Capelle aan den IJssel

Hallo,
Ben je op zoek naar een gastouder in Capelle?
Sinds 2,5 jaar ben ik gastouder.
Er is ruimte ontstaan voor nieuwe kinderen.
Mocht je interesse hebben, laat het dan weten!
Vriendelijke groet,
Annemieke van Erkel. Tel: 06-33 75 08 79

