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Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,

Als je veel van iemand houdt,
geef je ’t mooiste wat je hebt,
da’s heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij ’t mooiste wat Hij had,
Zijn eigen Zoon.

Nieuwjaarsgroet
Graag willen we u als ouders de gelegenheid geven
om elkaar en de collega’s de hand te schudden.
Op maandag 8 januari staat vanaf 8.30 uur de
koffie voor u klaar. De collega’s gaan om 8.45 uur
voor de klas. Vanaf 9.00 uur willen we graag de rust
in de school terugbrengen.

Hoe ik ook denk,
hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Als je veel van iemand houdt,
geef je ’t mooiste wat je hebt,
das heel gewoon.
En de wijzen brachten goud,
mirr’ en wierook voor het Kind,
als eerbetoon.
Hoe ik ook denk,
hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Als je veel van iemand houdt,
geef je ’t mooiste wat je hebt,
da’s heel gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt,
leg je leven in Zijn hand,
Hij is Gods Zoon.
Hoe ik ook denk,
hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.

Kerstfeestvieringen
We mogen met elkaar terugkijken op fijne kerstvieringen.
Fijn dat we u mochten ontmoeten om dit prachtige feest
met ons mee te vieren.
Personeel
Terwijl ik (meester Henry) deze nieuwsbrief schrijf ben ik
nog herstellend van de operatie. Alles is goed gegaan en in
de komende weken hoop ik verder te herstellen. Ik wil u bedanken voor uw medeleven. Dat doet me goed!

Bezinningsavond
Dinsdagavond 9 januari hebben we met het team, de
OC, de MR, de Gebedskring en de Schoolcommissie een
bezinningsavond c.q. Nieuwjaarsreceptie. We willen
samen nadenken rond het thema ‘Rouw binnen de
school’
We hopen op een fijne avond met elkaar!
Belangrijke oproep inschrijving nieuwe leerlingen!
Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat
volgend jaar instroomt is het belangrijk dat ik weet
welke leerlingen nog moeten worden ingeschreven. Ik
wil daarom een dringende oproep doen of u uw kind wilt
inschrijven, indien deze voor 1 oktober 2019 vier
jaar wordt. Kent u ouders waarvan nog geen kinderen
op onze school zitten, wilt u hen dit dan ook meedelen?
Graag maak ik met hen een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakings-gesprek. Alvast hartelijk
bedankt!

Afname Citotoetsen
In de maand januari worden er veel Cito-toetsen
afgenomen in de groepen. Als u een afspraak maakt
voor bijv. de huisarts of de orthodontist, wilt u dit
dan tijdig doorgeven aan de leerkrachten en
afspraken onder schooltijd zo veel mogelijk
vermijden? Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking.
Z.O.Z.

Vanuit het Breed Sociaal Loket
Het Breed Sociaal Loket biedt sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen die willen leren over de volgende onderwerpen:

samen spelen met andere kinderen;


vriendjes maken en houden;



trots zijn op jezelf, lekker in je vel zitten;



pesten en plagen, wat kun je dan doen?



ruzies oplossen;



nee zeggen;



last hebben van een ander, wat doe je dan?



gevoelens, uiten of juist niet?

Training
In de training worden de bovenstaande onderdelen behandeld. Hoe speel je samen met andere kinderen?
Wat is handig? Wat doe je als iemand niet leuk reageert? In elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal. Hierover wordt eerst met elkaar gepraat. Daarna
gaan we aan de slag met spellen en oefeningen rondom
dit thema. Aan het einde van elke bijeenkomst krijg
het kind een zogenaamde ‘helpersbrief’ mee: de theorie
en tips voor ouders om hun kind te helpen.
De training start 2 februari en bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen en 1 ouderbijeenkomst en wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.
Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats met het kind en de ouder(s).
Voor wie
De training is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 9 jaar
die weinig zelfvertrouwen hebben en moeite hebben in
het contact en/of de omgang met leeftijdsgenoten. Te
denken valt aan verlegenheid, teruggetrokken gedrag,
geen of moeilijk vriendjes kunnen maken, geen nee durven zeggen, gepest worden, geen gevoel hebben voor
wat wel en niet kan in de omgang, aandacht opeisen
door bijvoorbeeld slachtoffergedrag en ruzie zoeken.
Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek
gehouden met kind en ouder(s)/verzorger(s).
Aanmelding en kosten
De training wordt aangeboden door het Breed Sociaal
Loket in Lopik. Wel vragen wij u om een bijdrage in de
kosten van € 25 per deelnemer. Kinderen kunnen vóór
19 januari worden aangemeld via bsl@lopik.nl onder
vermelding van SoVa-training. Na aanmelding nemen wij
contact met u op en ontvangt u onder andere informatie over de locatie en data waarop de trainingen plaatsvinden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
SoVa-trainers:

Miriam Straver: m.straver@vitras.nl of (06) 511
07 649

Jennifer Kreling jennifer.kreling@lopik.nl of (06)
218 07
919

Agenda
Ma 8 januari nieuwjaarswensen
Di 9 januari bezinningsavond voor team,
oudercommissie, gebedkring en
schoolcommissie.
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

