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Voorwoord: Zes weken vakantie lijkt aan het begin 
een enorm lange periode, maar wanneer je er 
achter staat is het niet meer dan een knipper met de 
ogen. Wat zijn de dagen omgevlogen.  

Velen van u hebben ongetwijfeld een reis gemaakt. 
De één is ver weg geweest, de ander is dichterbij 
gebleven. We zijn dan ook dankbaar dat we er 
maandagmorgen allemaal weer waren. 

Voor sommigen is het wel heel spannend. Voor het 
eerst naar school of het laatste jaar op school. Ook 
voor ons is het best een beetje spannend: een 
nieuwe groep of in een nieuw lokaal!  

Inmiddels zit ook de eerste schoolweek er weer op. 
Fijn dat velen van u maandagmorgen even bleven 
voor de onderlinge ontmoeting. Afgelopen 
dinsdagmorgen zijn we in de hal met alle kinderen 
en collega’s het schooljaar begonnen. Salomo vroeg 
aan het begin van zijn regering wijsheid aan God om 
een goed koning te kunnen zijn voor Zijn volk. Zo 
mogen ook wij aan het begin van het schooljaar God 
om Zijn zegen vragen. Wij kunnen wel terug kijken 
en vakantieherinneringen ophalen, maar weten niet 
wat voor ons ligt. Wat een bemoedigende gedachte 
dat we ons gedragen weten door de Heere onze 
God.  

Dat de vakantieperiode ook met zorgen en verdriet 
gevuld kunnen zijn, weten enkele ouders en 
collega’s van dichtbij. Wanneer ons hart vol is van 
verdriet, vragen en verwarring, is er troost bij Hem 
die gezegd heeft: “Komt herwaarts tot Mij, allen die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” 
Vanaf deze plaats wensen we hen de vertroosting 
van Gods nabijheid toe. 
 
Tijdens de vakantie maakte ik een wandeling in het 
Sauerland. Op een van deze wandelingen trof ik een 
groot houten kruis aan de kant van de weg. Op dat 
kruis stond in sierlijke letters gegraveerd:  

‘Sende aus deinen Geist, und alles wird neu’. Een 
treffend woord, dat past bij het begin van een nieuw 
schooljaar. De dichter van psalm 43 zegt het zo: 
Zend Uw licht en Uw waarheid, 
dat die mij leiden; 
dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, 
en tot Uw woningen; 
    Meester Roodbeen 
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Dinsdag 5 september Hoge Veluwe Dag 

Dinsdagavond 12 
september 

Informatie-avond i.c.m. 
jaarvergadering 
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Korfbaltoernooi 
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Donderdagavond 5 
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(Week van de opvoeding) 
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en maandag 5 februari 

Studiedagen personeel 
Leerlingen vrij 

Dinsdag 28 november 
en donderdag 29 maart 

Studiemiddagen personeel 
(Continurooster, zie 
schoolgids) 
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Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V. 

Kijk voor actuele data en nieuwe foto’s ook regelmatig op 

onze website www.ehbennekom.nl in de gaten! 

 

http://ehbennekom.nl/over-ons/schoolgids
http://www.ehbennekom.nl/


Lief en leed: Bij de familie Van de Pol is op 17 
augustus een dochter geboren. Liselotte is het zusje 
van Floris (groep 1). Van harte gefeliciteerd en we 
wensen jullie toe dat Liselotte mag opgroeien tot 
eer van haar Schepper: “Ik zal met al mijn hart den 
HEER’, blijmoedig geven lof en eer!” 

Koffie/ thee drinken in de hal: Fijn dat er veel 
ouders van de gelegenheid gebruik maakten om, 
nadat de kinderen in de klas waren gebracht, een 
bakje koffie of thee te drinken in 
de hal van de school. Gezellig om 
zo weer even met elkaar bij te 
praten en/ of kennis te maken.  
 
Welkom: In groep 1 zijn een aantal leerlingen voor 
het eerst naar school gekomen. Alexander Bosch, 
Mirthe van de Beek, Carlijn van Ingen, Jouke 
Maljaars, Nathan Modderkolk en Jonathan Paapst 
waren afgelopen maandag 
voor het eerst op school.  
Ook in groep 6 is er 
nieuwe leerlinge bij 
gekomen: Mathilde Heij. 
We willen alle nieuwe 
leerlingen van harte 
welkom heten op onze school en we hopen dat jullie 
een fijne en gezegende tijd bij ons op school mogen 
hebben!  
 
Informatie-avond/ jaarvergadering: Dit schooljaar 
willen we, evenals vorig schooljaar, de jaarlijkse 
informatie- avond in de groepen combineren met de 
jaarvergadering. We hopen u allen te mogen 
ontmoeten op dinsdagavond 12 september. De 
uitnodiging met agenda en tijden, ontvangt u samen 
met de jaarverslagen van de Stichting, de MR en de 
OC per mail.  
 
Besloten deel website: Het afgelopen schooljaar 
heeft de website een update ondergaan waardoor 
we u als ouder nog beter kunnen informeren. 
Ongetwijfeld heeft u iets meegekregen van de 
striktere regels op het gebied van privacy en de 
verplichting die wij als school daarin hebben. 
Daarom is er nu een besloten gedeelte op de 
website beschikbaar. U kunt daar alleen bij met een 
naam en een wachtwoord.  
Alleen ouders kunnen een wachtwoord aanvragen 
voor toegang tot dat besloten deel. Dat kunt u doen 
via de website. Klikt u hier dan komt u op de pagina 
waar u toegang kunt aanvragen. Daar vult u uw 

gegevens in. De velden met een * zijn verplicht, de 
andere velden waar geen * staat, hoeft u niet in te 
vullen. Vervolgens klikt u op verstuur en u krijgt na 
enige tijd bericht dat u toegang hebt tot het 
besloten deel van de website. De webbeheerder 
controleert aan de hand van de door u ingevulde 
gegevens de juistheid van uw aanvraag. 
Ongeoorloofde accounts (geen ouders van de 
school) worden door haar verwijderd. 
Wat kunt u zoal vinden op dit besloten deel: 

 De schoolgids met adressen van de leerkrachten 

 Relevante data vanuit het jaarrooster 

 Nieuwsbrieven van de groep 

 Overige groepsgerichte informatie 

 Huiswerkroosters 
U kunt als ouder bij de informatie van alle groepen. 
Daarnaast blijven wij ook via het algemeen 
toegankelijke deel van de website informatie 
verspreiden omdat onze website ook een bron van 
informatie is voor toekomstige ouders. 
 

Plattegrond pleinwacht voor overblijfouders: Voor 
de ouders die overblijven hangt er een plattegrond 
bij zowel de kleuteringang en de hoofdingang, 
waarop staat aangegeven op welk plein u 
pleinwacht mag lopen. Deze nummers 
corresponderen met de groep waarin u heeft 
overgebleven. Kijkt u ook even in de overblijfmap als 
u in de klas aan het eten bent? Daar staan een 
aantal belangrijke wetenswaardigheden in. Ook 
kunt de plattegrond m.b.t. de pleinwacht hierin 
vinden. Als u vragen heeft kunt u terecht bij juf Pul. 

 

  

Hoge Veluwe Dag dinsdag 5 september! 
 VERVOER NODIG!! 

Als het goed is, hebt u via uw oudste kind een brief 
ontvangen over de Hoge Veluwe Dag. Daarin een 
verzoek om mee te helpen met vervoer. Inmiddels 
hebben al heel wat ouders zich gemeld, daar zijn we 
erg blij mee. Maarrrrrr…er zijn nog lang niet genoeg 
auto’s. Misschien bent u vergeten het formulier in 
te vullen, of kent u iemand die wel zou willen 

http://www.ehbennekom.nl/ouders/registreren


rijden? We horen het graag. Heeft u geen informatie 
ontvangen? U kunt u opgeven bij juf den Heijer. 

We hebben u als ouders (opa’s/oma’s) nodig voor 
het VERVOER  van en naar de HV. Wilt u dinsdag 5 
september vrijhouden in uw agenda? Het gaat om 
de gewone schooltijden. Benzinekosten kunt u 
declareren. Alvast hartelijk bedankt! 

Juf van Manen, juf den Heijer, juf Wassink en juf 
Dorst 

Workshopavond   Donderdag  5 oktober 2017 : 
(Week van de Opvoeding): 

     

Zit u met vragen over opvoeden? Zou u ook wel 
eens met professionals door willen praten? Of met 
andere ouders? Of juist met leerkrachten? Wellicht 
kan deze avond u inspireren. Opvoeden is mooi, 
maar ook moeilijk werk! We organiseren een avond 
met twee workshoprondes van 45 minuten. Daarna 
kunt u nog doorpraten onder het genot van een 
hapje en drankje. Op dit moment zijn nog niet alle 
sprekers/onderwerpen bekend, u ontvangt in 
september een flyer met alle informatie.  

Als Commissie Sociale Veiligheid willen we samen 
met u werken aan een veilig en gezond school- en 
thuisklimaat. Kortom: noteer datum 5 oktober in uw 
agenda! Van harte welkom.  

Namens de CSV: juf Ebbers, juf Driessen, juf 
Willemsen, juf Dorst 

Korfbaltoernooi Bennekomse scholen: Op D.V. 
woensdagmiddag 27 september zal het 
Korfbaltoernooi van de Bennekomse scholen weer 
gehouden worden. Hiervoor hebben we ouders 
nodig om de leerlingen te begeleiden. Nu heeft een 
aantal ouders zich al opgegeven op het 
inventarisatieformulier, maar dit is nog niet genoeg. 
Het toernooi duurt van 13.30-18.00 uur. Deze week 
kunnen de leerlingen van groep 5-8 zich hiervoor bij 
hun leerkracht opgeven. 
Wie wil een groepje leerlingen begeleiden op deze 

middag? U kunt zich opgeven via 
administratie@ehbennekom.nl of bij de leerkracht 
van uw kind. 

Vanuit de bibliotheek: 
Maandagmiddag  =>  schoolbibliotheek! 

Maandag 4 september gaan we weer boeken 
uitlenen. Even in het kort de regels: 

 De schoolbibliotheek is voor leerlingen van 
groep 3 t/m 8 (groep 3 vanaf januari). Elke 
maandagmiddag kun je gratis een boek 
komen lenen. 

 Je mag het geleende boek 3 weken houden 
(let op het strookje in het boek). 

 Voor elke week dat het boek te laat is 
ingeleverd wordt € 0,20 
te laat geld berekend. Als 
het bedrag € 0,80 of meer 
is, moet eerst worden 
betaald, voordat er weer 
een boek mag worden 
geleend. 

 Als je het boek uit hebt, 
neem het dan mee naar school en leg het in 
de klas. Je hoeft niet tot maandag te 
wachten om het boek in te leveren. 

 Zorg goed voor je bibliotheekpasje, laat het 
voorin je boek zitten en vouw/verfrommel 
het niet. Is de pas kwijt, dan kun je voor € 
0,50 een nieuwe kopen. 

 Wees zuinig op de boeken: vervoer ze in een 
tas en zorg voor schone handen! 

Wij zien uit naar jullie komst, veel leesplezier! 

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust 
even aan.

 

 

Esther Driessen, Liesbeth v d Ketterij, Cora de Haan, 
Netty v d Wetering, Gea Koekoek en Anette Joosten 

Uitnodiging bijeenkomst contactgroep Autisme: 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer van de 
contactgroep Autisme voor een bijeenkomst over 
‘Pubers met autisme’. 

mailto:administratie@ehbennekom.nl


Bijbelrooster: 

 

 
 

 

Week 35 
Groep 3 t/m 8 

Themaweek 

Week 36 
Groep 3 t/m 6 

Het was zeer goed Genesis 1 en 2/ 
Genesis 2/ Genesis 3 

Week 36 
Groep 7 & 8 

Het was zeer goed Genesis 1 en 2/ 
Genesis 2/ Genesis 3, Rom 3 :9-20 


