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Voorwoord: Wat een prachtig gezicht, een lange rij 
auto’s waar één voor één kinderen uitstappen. Op 
zoek naar de vlag met de kleur van de zonneklep. U 
begrijpt het, ik heb het over de Hoge Veluwedag, die 
we vorige week dinsdag met elkaar beleefden. Een 
strak geregisseerd programma voor wat betreft het 
halen en brengen van leerlingen. We hebben met 
elkaar een hele mooie dag gehad. Graag verwijs ik u 
ook naar de foto’s op de website. Toch is het ook 
altijd weer een spannende aangelegenheid. Ter 
vergelijking: Heb u wel eens een verjaardagsfeestje 
georganiseerd waarbij er 
ruim 200 kinderen waren 
uitgenodigd……? We zijn 
dan ook dankbaar dat we 
allemaal weer gezond en 
wel terug op school waren. 
De organiserende juffen 
kunnen weer rustig slapen, 
want het was een heel 
geregel. Een enorm 
compliment is wel op zijn 
plaats, juf Den Heijer, juf 
Wassink, juf van Manen en juf Dorst heel erg 
bedankt het was een onvergetelijke dag. Uiteraard 
ook een dankjewel aan alle ouders die gereden 
hebben. Dankzij uw bijdrage konden we alle 
leerlingen op de plaats van bestemming krijgen.  

We zijn dankbaar voor alle goede gaven, die we uit 
Gods hand ontvangen. Dat we zo ons onderwijs 
mogen geven. Volgen we het voorbeeld van één van 
de leerlingen? Hij ging tijdens de rondwandeling op 
de Hoge Veluwe op zijn knieën liggen om de 
schaatsrijdertjes beter te kunnen zien. Hij keek 
vervolgens omhoog en zei: “Mooi hè, meester!” Dat 
is wat mij betreft de ultieme vorm van onderwijs. De 
kinderwereld, die oog heeft voor de kleine dingen 
van onze grote Schepper. Tegelijkertijd komt de 
vraag op ons als ouders af wat we met de schat, die 
we reformatorisch onderwijs noemen, doen. 
Koesteren? Bewaken? Of willen we uitdelen?  

 
Nodigen we anderen uit om samen met ons te 
‘genieten’ van het goede uit Zijn hand? School, kerk 
en gezin, samen groeien, samen onze kinderen laten 
groeien om als christen te gaan staan in de 
maatschappij. Zoals gezegd, samen met u als ouder. 
Ik hoop u allen aanstaande dinsdagavond te 
ontmoeten op onze informatieavond. 

      Meester Roodbeen 
 

 Data 2017- 2018 

  

Dinsdagavond 12 
september 

Informatie-avond i.c.m. 
jaarvergadering 

Woensdag 27 
september 

Korfbaltoernooi 
Bennekomse scholen 

Donderdagavond 5 
oktober 

Workshopavond ouders 
(Week van de opvoeding) 

Woensdag 11 oktober 
en maandag 5 februari 

Studiedagen personeel 
Leerlingen vrij 

Dinsdag 28 november 

en donderdag 29 maart 

Studiemiddagen personeel 
(Continurooster, zie 
schoolgids) 

25 oktober 2017 Voorlichtingsavond VO 
ouders groep 8 

22 november, 4 april 
en 11 juli 

Schoonmaakavonden 

NIEUWSBRIEF      nr 2, 11 sept ‘17 

Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V. 

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

onze website www.ehbennekom.nl in de gaten! 

 

http://ehbennekom.nl/groepen/fotoalbum/hoge-veluwedag-5-september-2017
http://ehbennekom.nl/over-ons/schoolgids
http://www.ehbennekom.nl/


Terugblik Hoge Veluwe dag: 
Wat was het een fijne dag en wat hebben we 
genoten! Mooi weer, mooie natuur, spelen en leren 
op een andere manier dan op school, samenwerken 
en genieten van elkaar. Zie de foto’s op onze 
website! 
Alle ouders en anderen die deze dag mede mogelijk 
hebben gemaakt door ons te rijden: heel hartelijk 
dank! Ook willen we de fam. Westerink bedanken, 
zij hebben gratis 70 m elastiek geleverd voor onze 
petjes!    
Juf den Heijer, juf Dorst, juf van Manen en juf 
Wassink 
 
Informatieavond en jaarvergadering:    
Morgenavond is de jaarlijkse ouderinformatie avond 
in de groepen 1 t/m 8 en onze jaarvergadering. Een 
uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels per mail 
ontvangen en vanaf deze plaats nogmaals van harte 
welkom! We beginnen om 19.30 uur. 
 

Lief en leed:  
Bij de familie Kleppe is op 5 september een zoon 
geboren. Leen is het broertje van Suze (groep 1). Bij 
de familie Huttinga is op 6 september een dochter 
geboren. Norah is het zusje van Britte (groep 5), 
Evert-Jan (groep 4) en Lise (groep 3). Van harte 
gefeliciteerd en we wensen jullie toe dat Leen en 
Norah mogen opgroeien tot eer van hun Schepper: 
Want goedertieren is de HEER’, Zijn goedheid eindigt 
nimmermeer, Zijn trouw en waarheid houdt haar 
kracht, tot in het laatste nageslacht (psalm 100: 4). 
 
Schoolgids:  
Ongetwijfeld heeft u hem zien staan op onze 
website, de schoolgids. Ik kan mij goed voorstellen 
dat u hem nog niet helemaal uit hebt. Gelukkig is 
veel informatie gelijk aan afgelopen jaar. Toch zijn er 
een aantal zaken nieuw. Op één van die zaken vestig 
ik graag uw aandacht. Met 
ingang van dit schooljaar 
vragen wij u om de 
broodtrommeltjes van de 
kinderen, voor zover u dat al 
niet deed, naast de 
boterham(men) te voorzien 
van een gezond extraatje (als u 
een extraatje wilt meegeven). 
Een stukje fruit, een stukje 
komkommer of iets anders gezonds. Onze kinderen 
zullen er wel bij ‘varen’. Meer informatie of als u het 

nog eens wilt nalezen: Zie schoolgids blz. 55, 
paragraaf 9.24.  
 
Rapporten:  
Misschien heeft u het al gedaan, maar als er nog 
rapportmappen thuis liggen, zien wij deze graag 
terug op school. Graag inleveren bij de leerkracht 
van uw kind. 
 
Nieuws vanuit de Micado-groep: 
In de tweede schoolweek ging ook de Micadogroep 
weer van start. Voor de kinderen die voor het eerst 
kwamen was dat natuurlijk wel even wennen. Niet 
in  je eigen groep,  op een andere manier les krijgen 
en ook nog eens met verschillende leeftijden in één 
groep ! 
Ook voor de kinderen die vorig jaar deelnamen was 
het een beetje anders. Zo hebben we nu een eigen 
lokaal (oude groep drie) en hebben we elke week 
een heel dagdeel Micado. Bovendien gaan we 
nieuwe dingen doen, zoals leren leren, filosoferen, 
werken aan eigen doelen en vaardigheden. Vorig 
jaar deden we dit al een beetje, nu worden het 
vaste onderdelen van de dag. Daarnaast werken we 
natuurlijk aan een project.  
 
Voor de onderbouwgroep is dat: wie maakt het 
beste recept voor zeepbellen ( en dan eerst samen 
onderzoeken hoe het komt dat je in een vloeistof 
bellen kunt maken). De bovenbouwgroep werkt 
over uitvindingen. Welke grote uitvindingen hebben 
veel invloed gehad? En... 
er zijn veel kleinere 
uitvindingen die we in het 
dagelijks leven 
tegenkomen. En nu zelf 
aan de slag met iets 
nieuws bedenken. Wie 
weet wat voor uitvinders 
we bij ons op school 
hebben ! 
 
Workshopavond   Donderdag  5 oktober 2017  
(Week van de Opvoeding): 

     

Als Commissie Sociale Veiligheid willen we samen 
met u werken aan een veilig en gezond school- en 
thuisklimaat. Vandaar dat we u uitnodigen voor een 

http://ehbennekom.nl/groepen/fotoalbum/hoge-veluwedag-5-september-2017
http://ehbennekom.nl/bestanden/downloads/schoolgids-2017-2018pr-ter-instemming-omr-2.pdf


workshopavond. De invulling van de avond is 
nagenoeg compleet, we vertellen alvast een beetje 
wat u kunt verwachten en hopen dat u, net als wij, 
enthousiast wordt. De onderwerpen: gezonde 
voeding – vertrouwen binnen het onderwijs – 
grenzen aangeven – dynamische driehoek ouder-
school-kind – structuur aanbrengen in de 
opvoeding. De workshops worden gegeven door 
professionals. Deze week ontvangt u een flyer (via 
uw oudste kind) en kunt u uw keuze maken. We 
hopen dat u meedoet! Noteer de datum 5 oktober 
in uw agenda!  
Namens de CSV: juf Ebbers, juf Driessen, juf 
Willemsen, juf Dorst 

 
Bijbelrooster: 

 

Bij telefonische onbereikbaarheid van school kunt 
u het volgende nummer bellen: 

Meester Roodbeen: 06-29556198  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 37 
Groep 3 & 4 

De zonde-vreselijk!  Gen 4/ Gen 5-
6/ Gen 7-8:19 

Week 37 
Groep 5 & 6 

De zonde-vreselijk!  Gen 4/ Gen 5-
6/ Gen 7-8:14 

Week 37 
Groep 7 & 8 

De zonde-vreselijk!  Gen 4/ Gen 5-
6/ Gen 7-8, Luk 17:26-27 

Week 38 
Groep 3 & 4 

God is getrouw Gen 9/ Gen 11/ 
Gen 11:26-12:9, Hand 7:2-7 

Week 38 
Groep 5 & 6 

God is getrouw Gen 9/ Gen 11:1-
25/ Gen 11:26-12:9 

Week 38 
Groep 7 & 8 

God is getrouw Gen 9/ Gen 11:1-
25/ Gen 11:26-12:9, Hand 7:2-7 


