
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
           oktober 2020 

Voor de ouders 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief vanuit de Eben-Haëzerschool. We zijn dankbaar dat de verhuizing van de peuterspeelzaal vanuit de Kerklaan 
naar de Eben-Haëzerschool zo voorspoedig is verlopen en dat we nu op een prachtige locatie de peuters mogen ontvangen. We willen een 
ieder die hieraan heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook, heel hartelijk bedanken! 
We mochten, ondanks het rondgaande Coronavirus, toch weer een nieuw schooljaar ingaan. De Heere heeft ons bewaard en gespaard en ons 
met Zijn trouwe zorg omringd. Hij geeft het dat we samen met de kinderen uit Gods Woord mogen horen, samen mogen zingen en mogen 
bidden. Ook nu weer in het nieuwe schooljaar. 
Laat ons dagelijks gebed dan zijn dat dit onderwijs wat gegeven mag worden vanuit de Bijbel ons en de kinderen zal leiden tot Christus en dat 
we geen verhindering behoeven te zijn! (Matth. 19, Mark. 10, Luk. 18) 
 
Coronavirus 
We willen u allen vragen of u zich zou willen houden aan de richtlijnen van het RIVM, dus de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Wilt u niet 
met de peuters mee naar binnen lopen maar hen bij de ingang van ‘Benjamin’ brengen en ophalen? Natuurlijk is er bij het brengen 
gelegenheid om voor het raam nog even naar uw zoon of dochter te zwaaien.  
Voor vragen kunt u appen of bellen met het nummer: 06-11443925 
 
Juf Rian 
We vinden het fijn te mogen meedelen dat Juf Rian na een periode van zwangerschaps-/bevallingsverlof na de herfstvakantie hoopt terug te 
komen op de peuterspeelzaal. Wij heten haar weer van harte welkom en wensen haar Gods onmisbare zegen bij haar werk.  
 
Indeling groepen 
De indeling van de groepen ziet er na de herfstvakantie als volgt uit: 
Maandag-/woensdagmorgen: juf Marianne (maandag/woensdag), juf Rian (maandag), juf Els (woensdag) 
Maandagmiddag:   juf Marianne en juf Corinda 
Dinsdagmorgen/vrijdagmorgen: juf Evelien en juf Gerredien (dinsdagmorgen) 
    juf Rian en juf Els (vrijdagmorgen) 
Dinsdagmiddag/donderdagmorgen: juf Evelien en juf Gerredien 
Donderdagmiddag:   juf Corinda en juf Evelien 
 
Geboorte 
Bij de familie Wijnbergen is op 17 juli een zoontje geboren. David heeft een broertje Boaz! 
Ook bij de familie Visscher is een zoontje geboren. Het broertje van Geerten heet Jacco en is geboren op 5 augustus 2020! 
Wat een zegen dat de Heere jullie een gezond kindje heeft toevertrouwd. We wensen jullie veel wijsheid maar bovenal de zegen van God toe 
bij de opvoeding.  
 
Stagiaire 
Juf Mattea Slingerland loopt op de maandag en dinsdag stage bij de peuterspeelzaal. Wij vinden het fijn dat Mattea haar inzet toont bij de 
peuterspeelzaal en wensen haar veel succes bij haar verder stage en alle opdrachten die hieraan verbonden zijn.  
  
Welkom 
Rutger Hoekman, Wilan Pleijsier, John Kloosterman, Hidde Lock, Sarah Brouwer, Emma Tuinman, Marlinde Slingerland, Klaas Beens, Sanne van 
Veen, Nienke Post, Jonathan Hoekman, Anna Borstlap en Jesse Floor mochten starten op de peuterspeelzaal.  
Na de vakantie hopen Tijn van de Belt en Anna van Dijk te starten. Heel hartelijk welkom! 
We hopen dat jullie allen een fijne tijd mogen hebben bij ons op de peuterspeelzaal.  
 
Afscheid 
Julius Blom nam afscheid. Geerten Visscher en Bertran Klomp hopen binnenkort afscheid te gaan nemen.  
We gaan jullie missen! We wensen jullie veel (leer)plezier op de basisschool. Bovenal wensen we jullie toe dat jullie de Heere mogen leren 
kennen. Want, en dat heb je elke dag gehoord van de juffen: een nieuw hartje is het allerbelangrijkste wat je kunt krijgen. En dat kun je alleen 
van de Heere krijgen! Zul je er veel om vragen? 
Spreuken 8: 17b: ‘..die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’ 
 
  



 

 

Thema's 
We werken momenteel met veel plezier aan het thema ‘Bas is ziek’. We hebben samen boekjes gelezen, verbandjes aangelegd, geknutseld en 
nog meer leuke dingen gedaan rondom het thema. We hopen nog een poosje verder te werken aan het thema ‘Bas is ziek’ om daarna van alles 
te gaan ontdekken omtrent het thema ‘Herfst’.  
 
Afscheid 
Wellicht is het een aantal ouders niet ontgaan dat er op een zekere dinsdagochtend vlaggetjes hingen op het plein van Benjamin. Deze waren 
bedoeld voor Jannet Hoentjen. Jannet was directeur en oprichter van de SKZ. Zij stond aan de wieg van de stichting zoals deze nu is. Wegens 
gezondheidsredenen kan zij het werk niet langer oppakken. Ze heeft ontzettend veel betekend voor de SKZ en we zeggen haar heel hartelijk 
dank hiervoor. Zij heeft middels een tour langs alle locaties afscheid van ons genomen. Vandaar de vlaggetjes. Zij heeft de Peuterspeelzaal 
getrakteerd op een koffer vol prachtige muziekinstrumentjes. We hopen dat de kinderen hier veel plezier aan mogen beleven! 
Ook Rian Keizer heeft vanuit het MT afscheid genomen van de SKZ. Rian is jarenlang locatiehoofd geweest van Hasselt. Daarna heeft ze haar 
functie in het MT mogen vervullen. Zij heeft met plezier gewerkt binnen de SKZ maar heeft nu gemeend dat het tijd is om afscheid te gaan 
nemen. Ze is als leerkracht werkzaam geweest en hoopt deze functie nu weer opnieuw op te gaan pakken.   
 
Gratis derde dagdeel 
Er wordt volop gebruik gemaakt van het gratis derde dagdeel! Wilt u ook gebruik maken van een derde dagdeel voor uw peuter? Dat kan! 
Geeft u dit dan door aan de juffen. 
 
Overzicht vakantie 
    Eerste dag      Laatste dag  
Herfstvakantie    12-10-2020 – 16-10-2020 
Dankdag     04-11-2020 
Kerstvakantie   21-12-2020 – 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie   22-02-2020 – 26-02-2021 
Biddag     10-03-2021 
Goede vrijdag + 2e Paasdag   02-04-2021 – 05-04-2021 
Koningsdag   27-04-2021 
Meivakantie incl. Bevrijdingsdag en  03-05-2021 – 14-05-2021 
Hemelvaartsdag 
Zomervakantie    09-07-2021 – 20-08-2021 
 
Vragen/opmerkingen 
-Willen jullie de namen op de tas van de kinderen zetten? Dit is voor de juffen handiger met uitdelen! 
Ook willen we jullie nog wijzen op gezonde ‘tussendoortjes’. We zouden het fijn vinden wanneer de peuters fruit meenemen of een koekje. 
Geen snoepjes of chips.  
Mochten er druiven meegenomen worden, dan graag in de lengte door gesneden i.v.m. mogelijk verstikkingsgevaar. We mogen de kinderen 
anders de druiven niet aanbieden. 
 
   
 
We wensen jullie een fijne herfstvakantie toe en hopen jullie vanaf D.V. maandag 19 oktober weer in gezondheid te mogen ontmoeten. 
 
        Een hartelijke groet van: De juffen van de peuterspeelzaal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


