
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afscheid Kees van Meerkerk 
Op vrijdag 30 september hoopt meester Kees van Meerkerk afscheid te nemen als directeur. U krijgt 
hierover binnenkort meer informatie. 
 

 
Nieuwe administratief medewerker 
De afgelopen jaren heeft de vrouw van meester Kees van Meerkerk, Alie van Meerkerk, de 
administratie van de school bijgehouden. Zij heeft aangegeven er ook mee te zullen stoppen. Vanaf 
deze plek willen we haar hartelijk bedanken voor het vele werk! 
In haar plaats komt Janneke Verdoorn uit Bleskensgraaf. Zij zal een paar uur per week op school 
aanwezig zijn, en is te bereiken via het volgende mailadres: info-ebenhaezer-ottoland.nl. Welkom! 

 
 
 

 

Maandag 29 augustus 
Startgesprekken 

 
Dinsdag 13 september 

Sportmorgen groep 3 t/m 8 
 

Maandag 19 september 
Scholenmarkt VO 

 
Vrijdag 30 september 

Afscheid Kees van 
Meerkerk 

 
 

 

Eerste schoolweek 

Afgelopen maandag gingen de schooldeuren weer open en 

mochten we met de kinderen het nieuwe schooljaar starten. 

Fijn om iedereen weer te zien! Een bijzonder welkom voor de 

kinderen die voor het eerst op school zijn. We hopen op een 

fijn schooljaar, onder de zegen van onze God; een jaar waarin 

alle kinderen zich met hun eigen talenten verder mogen 

ontwikkelen. 

Ook voor mij als directeur was het een nieuwe start. Er 

komen veel dingen op me af, maar gelukkig word ik daarin 

goed begeleid door de vorige directeur, Kees van Meerkerk, 

en is het team heel behulpzaam. Verderop in de nieuwsbrief 

stel ik mezelf voor. 

Schroom niet om contact met mij op te nemen met vragen, 

opmerkingen, zorgen… Dat kan per mail of telefonisch, maar 

loop ook gerust even naar mijn kamertje als ik aanwezig ben. 

 

 

Nieuwsbrief september 2022 



Voorstellen 
Zoals hierboven al beloofd, zal ik mezelf hier aan u voorstellen.  
Mijn naam is Germa van Pelt. Ik ben geboren en getogen in Hendrik-Ido-
Ambacht, maar ben na de pabo verhuisd naar Apeldoorn, om daar op een 
basisschool in Teuge te gaan werken. Na elf jaar vond ik het tijd om weer 
naar het westen terug te verhuizen, en ben ik gaan wonen in Hardinxveld-
Giessendam. De achttien jaar erna heb ik gewerkt op de School met de 
Bijbel in Bleskensgraaf, de meeste jaren als leerkracht in het SBO. 
Daarnaast had ik ook leidinggevende taken. En dan nu een heel nieuwe 
stap voor mij: schoolleider van twee basisscholen. Ik heb er veel zin in en 
hoop op een prettige samenwerking met u als ouders! 
 

 

Communicatie 
Hierbij mijn contactgegevens:  

➢ Nummer mobiele telefoon: 06-12042948 

➢ Mailadres voor mails die aan mij persoonlijk zijn gericht: 
germavanpelt@ebenhaezer-ottoland.nl  

➢ Algemeen mailadres van de school: info@ebenhaezer-ottoland.nl. Dit mailadres 
wordt ook gebruikt door de administratief medewerker. 

 

 

Boekentip 

Dit schooljaar starten we met een boek voor beginnende lezers! En het is een bijzonder boek, want 
er staan negen verhalen in op drie verschillende AVI-niveaus: drie verhalen van AVI-start tot AVI m3, 
drie verhalen van AVI m3 tot e3 en dan nog drie verhalen van AVI e3 tot m4. Niet voor niets heet het 
dan ook een groeiboek: 
Het grote groeiboek van vos en haas: 
 

 
Dit boek is wel wat duurder: 25,99 euro, maar is natuurlijk ook te leen bij de bibliotheek! 

Nog even voor de zekerheid: AVI m3 betekent het leesniveau van midden groep 3, e3 het leesniveau 

van eind groep 3 etc. 
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