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Voorwoord: Wat hebben we genoten van een 
prachtige vakantie. Bijna elke dag was een 
zonovergoten dag. Veel buiten geweest. Het kon 
niet op. Heerlijk weg geweest ver weg of dichtbij. 
Een prachtige zee, hoge bergen, indrukwekkende 
musea, een boeiende cultuur. Allemaal woorden 
waarmee we onze vakantie-ervaringen onder 
woorden kunnen brengen. Wanneer we op een iets 
andere manier kijken, kunnen we zeggen: Fijn, 
allemaal weer veilig terug, allemaal weer gezond en 
wel aan het werk, allemaal weer zin in school. Ik zou 
het ook heel kort, één woord, maar toch alles 
overtreffend kunnen zeggen: God! Hij liet ons deze 
prachtige ervaringen beleven, Hij was het die er 
voor zorgde dat we allemaal weer veilig op school 
mochten komen.  
Afgelopen dinsdag hebben we geluisterd naar de 
vertelling van juf Pul. Het ging over Abram. Hij ging 
op reis. Waar naartoe? Hij wist het niet, maar hij 
ging, omdat God het zei en omdat hij wist dat God 
met hem meeging.  Zo mogen ook wij op weg gaan. 
God wil ook bij ons zijn, Hij wil ook voor ons zorgen. 
Voor onze leerlingen, voor onze collega’s, voor u als 
ouder, voor alle vrijwilligers, die om de school heen 
staan, voor het bestuur, ja voor allemaal. Wij 
hebben plannen gemaakt voor dit schooljaar. Als 
collega’s gaan we werken aan een nieuw schoolplan 
voor de komende vier jaar. Iets wat de overheid van 
ons vraagt. Ik kom daar later in het jaar nog op 
terug. We gaan hoogstwaarschijnlijk dit schooljaar 
bezoek krijgen van de inspecteur. Allemaal 
belangrijke dingen. Maar wat dacht u van onze 
leerlingen uit groep 1. Naar school, geen kleinigheid. 
Stilzitten op een stoeltje en stil zijn in de gang 
wanneer ze naar buitengaan. Gelukkig gaat dat al 
heel goed. De juf uit groep 8 is dat zelfs al 
opgevallen. Wat dacht u van de leerlingen in groep 
4? Voor het eerst op de tablet rekenen. Ook voor 
groep 8 is het best spannend. Aan het eind van de 
week verdelen we de groep over twee collega’s. Zo 
zijn er nog best wat zaken te noemen, over één 
daarvan schrijf ik verderop in de nieuwsbrief nog 

een stukje. Ook dit rijtje echter kunnen we korter 
schrijven, kunnen we in één woord zeggen wanneer 
we gaan zoals Abram ging: God! 
          Meester Roodbeen 
 

Wie gaat er voor de klas? Het is bij mijn weten nog 
niet eerder gebeurd en ook van collega-directeuren 
krijg ik deze signalen, maar de personele bezetting 
hebben we niet 100% rond gekregen voordat de 
vakantie begon. Dat heeft menig ouder en zelfs 
enkele kinderen in de vakantie beziggehouden. 
Graag wil ik u als ouder deelgenoot maken van de 
enorme uitdagingen waar we binnen onze school op 
het gebied van personeel voor staan.  
 
De meest ideale situatie is, en daar is elke collega 
van doordrongen, dat er één of hooguit twee 
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leerkrachten voor de groep staan. Hier is ook door 
het bestuur het beleid op geschreven. Toch is het 
ook al jaren bekend dat er meer mensen het 
onderwijs verlaten vanwege de 
pensioengerechtigde leeftijd, dan dat er nieuwe 
leerkrachten van de opleidingen bijkomen. Iedereen 
weet intussen van de nood die er in het onderwijs is. 
In de kranten lezen we van ludieke acties om 
personeel te werven en van protestacties door 
leerkrachten als het gaat om werkdruk en extra 
handen in de klas.  
Tot kort geleden konden wij deze krapte nog 
opvangen door creatief inzetten van mensen of door 
gebruik te maken van invallers. We zijn nu op het 
punt gekomen dat dit niet meer gaat omdat de 
collega’s al zo efficiënt mogelijk zijn ingezet en er 
geen invallers beschikbaar zijn. 
 
Het is begrijpelijk dat u uw wenkbrauwen fronst en 
zich de vraag stelt of dit nu betekent dat we 
inleveren op onderwijskwaliteit. Wat ons betreft is 
dat niet aan de orde. Als onderwijsprofessionals 
blijven we kritisch kijken naar ons handelen.  
 
Wanneer het gaat om het pedagogisch klimaat 
betekent het, dat we alert moet zijn en blijven op 
wat er om ons heen gebeurt. Wat zien we in de klas, 
wat zien we gebeuren op het plein, wat zien we, 
wanneer we naar onderwijsresultaten kijken en zo 
zijn er vast nog meer zaken te noemen.  
 
Iets anders waar we allemaal nog alerter op kunnen 
en moeten zijn is, dat we met elkaar in contact 
blijven. We staan samen voor de mooie taak om 
onze kinderen te vormen. Onderwijs en opvoeden is 
één geheel waar we elkaar voor nodig hebben. 
Waar we elkaar in moeten leren begrijpen en waar 
ieder zijn eigen plek in heeft. Korter gezegd, met 
elkaar in gesprek blijven.  
 
Met elkaar zo om onze kinderen heen te staan is 
belangrijk, maar levert nog geen nieuwe juffen of 
meesters op. Iets wat we natuurlijk wel graag zien, 
want de bezetting in groep 6 is nog niet rond. 
Afgelopen week stond en komende week staat 
meester Heutink op woensdag en donderdag voor 
de groep. Dit is een tijdelijk situatie. We zijn druk 
doende om de definitieve bemensing rond te 
krijgen. Zodra bekend is hoe dat gaat worden, wordt 
u daarover geïnformeerd. 
 

Toch kunt u een heel klein beetje helpen. Wanneer 
u met zoon of dochter in gesprek bent over waar 
hun toekomst ligt, breng dan eens het prachtige vak 
van leerkracht onder de aandacht. Onlangs hoorde 
ik een 17-jarige jongen die de PABO ging doen 
zeggen: Ik kan later tenminste zeggen dat ik wat 
moois heb gedaan: kinderen op weg helpen naar de 
volwassenheid! Dat moet u als ouder toch 
aanspreken.  
 
En tenslotte vragen we, ik hoop dat u dat (al) doet, 
uw gebed voor onze school en leerkrachten. Laten 
we biddend om onze school staan en samen 
dienstbaar mogen zijn aan ons groter doel: Het 
Koninkrijk van God. God maakt gebruik van 
onderwijs en opvoeding, opdat Zijn naam van kind 
tot kind zal voortgeplant worden (psalm 72). 
 
Lief en leed: Bij de familie Van de Craats is in de 
vakantie een zoon geboren. Een broertje voor Job 
(groep 6) en Hannah (groep 2). Van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van Abel en we 
wensen jullie toe dat Abel mag opgroeien tot eer 
van Zijn Schepper! Geeft den God des hemels eer, 
Lof zij alle scheps’len HEER’, want Zijn gunst alom 
verspreid, zal bestaan in eeuwigheid (Psalm 136: 
26). 
 
Welkom (terug): We heten familie De Vries van 
harte welkom. In de vakantie zijn zij verhuisd vanuit 
Urk naar Bennekom. Luke is gestart in groep 2 en 
William in groep 3. Familie Witsel is weer terug in 
Bennekom, na een aantal jaar in Amerika te hebben 
gewoond. Giovanni zit weer bij zijn ‘oude’ 
klasgenoten, in groep 5. Rozalieke zit in groep 3 en 
Jesse in groep 2. We hopen dat jullie een fijne tijd 
hebben bij ons op school!  
 
Welkom 2: Dit zijn niet de enige nieuwe gezichten 
op onze school. In de vakantie zijn een aantal 
kinderen 4 jaar geworden (of zijn bijna 4 jaar), en 
mogen nu ook naar school. Loes Blankestijn, Sanne 
van de Meent, Lisa van Roekel, Nathan Stolk, 
Salomé Strijbis, Bas van der Vliet en Koen van 
Wolfswinkel, van harte welkom en we hopen dat 
jullie het ook fijn vinden bij ons op school.  
 
Zending: op de laatste schoolmorgen van het vorige 
cursusjaar heeft Christine van Vlastuin namens de 
Bonisa zending aan alle groepen het een en ander 
verteld en laten zien van het zendingswerk in China. 



Wat zijn wij dan rijk gezegend als we de armoede en 
de nood zien van de christenen in dat ontzaglijk 
grote land. Als school willen wij het bedrag voor 100 
Kinderbijbels bij elkaar sparen. Denken jullie dan  
trouw aan het meenemen van zendingsgeld op de 
maandagmorgen? En bovenal: laten we de nood van 
de Chinese christenen en het werk wat Bonisa mag 
doen ook meenemen in uw en jouw gebed. In de 
bijlage is een flyer van Bonisa te vinden. 

 
Presentatie: Volgende week maandag (10 sept) zal 
Marinne Simon- Weststrate op school een 
presentatie geven namens Wycliffe en ons e.e.a. 
vertellen over het Zendingswerk in Nigeria. Hierbij 
hebben we dan tegelijkertijd ons tweede 
projectdoel voor het zendingsgeld. 

Gym bovenbouw: In de bovenbouw gebeurt het dat 
de kinderen deo meenemen in hun gymtas. De 
kinderen mogen alleen een deoroller mee nemen 
(geen spuitbus).  

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.  

 
Schoolgids: De schoolgids kunt u vinden op onze 
website. Een aantal zaken, die ook in onze 
schoolgids staan, willen we toch even extra onder 
de aandacht brengen: 

- Bij het overblijven mogen de kinderen, naast 
hun boterhammen, alleen gezonde 
extraatjes (snoeptomaatjes, komkommer, 
fruit, rijstwafel oid) meenemen, dus geen 
snoepjes en koeken. 

- Jarige kinderen trakteren in hun klas. Daarna 
mogen ze in hun eigen bouw (onderbouw 
groep 1 – 4, bovenbouw groep 5- 8) de 
klassen rond om de meester en/ of juf te 
trakteren en alleen eigen broertjes en/ of 
zusjes iets geven! 

 
Korfbaltoernooi Bennekomse scholen: Op D.V. 
woensdagmiddag 26 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. Het is ook 
mogelijk dat u een helft van het toernooi een team 
begeleidt. Deze week kunnen de leerlingen van 
groep 5-8 zich bij hun leerkracht opgeven voor het 
toernooi. In de bijlage vindt u een opgaveformulier. 
Wie wil een groepje leerlingen begeleiden op deze 
middag? U kunt zich tot vrijdag 7 september 
opgeven via mailadres: pteeuw@ehbennekom.nl 
 
Herhaalde oproep brigadieren: Voor het 
klaaroveren hebben we nog steeds mensen nodig 
die op woensdag om 12.30 u en op vrijdag om 
12.00 u om de week willen brigadieren. Wij vinden 
het erg belangrijk dat onze kinderen veilig kunnen 
oversteken, u toch ook? Wie helpt ons? U kunt zich 
opgeven via administratie@ehbennekom.nl.  
 
Herhaalde oproep tuinteam: Ook bij het tuinteam 
kunnen we nog zeker 3 nieuwe mensen gebruiken! 
Wie komt dit gezellige team versterken? Ze zijn 
ongeveer 5 keer per jaar een zaterdagochtend actief 
om de tuin en speelomgeving van de kinderen weer 
netjes te maken. Graag opgeven via Gea Boeder: 
administratie@ehbennekom.nl.   

Kwink: Onze school werkt actief aan sociaal-
emotioneel leren. Vanaf dit schooljaar gebruiken we 
daarvoor de nieuwe online methode ‘Kwink’.  
 
Waarom sociaal-emotioneel leren? Uw kind leert 
rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereld 
oriënterende vakken. Er is aandacht voor beweging 
en creatieve vakken. Is dat niet genoeg? Natuurlijk, 
die vakken zijn belangrijk. Maar minstens zo 
belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, 
leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun 
grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun 
emoties en die van anderen. Dat ze zich goed 
kunnen inleven in anderen en weten hoe ze 
vriendjes kunnen maken en die relaties goed 
kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen 
oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen 
en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-
emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben 
ze nu en later veel voordeel van!  
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Dit zijn de eerste vijf Kwink-lessen van het nieuwe 
seizoen:  
Les 1: Wat wil ik dit jaar leren? Wat kan ik al goed en 
wat gaat nog wat minder? De kinderen en de 
leerkrachten vertellen over zichzelf. Vaardigheid: 
besef van jezelf.  
Les 2: Hoe gaan wij in deze groep met elkaar om? En 
hoe leer ik afstemmen op de anderen in de groep? 
Vaardigheid: besef van de ander.  
Les 3: Hoe leer ik tegen een stootje te kunnen en 
raak ik niet zomaar uit balans. Kinderen leren 
steviger in hun schoenen te staan. Vaardigheid: 
zelfmanagement.  
Les 4: Hoe geef je eerlijke en welgemeende 
complimenten en hoe ontvang je die ook op een 
leuke manier? Een les over positieve opstekers. 
Vaardigheid: relaties hanteren.  
Les 5: Hoe los je een conflict samen zo op dat beide 
partijen tevreden zijn? Vaardigheid: keuzes maken.  
We besteden 2 weken aan één les.  
Op de schooldeuren voor en achter kunt u ook elke 
week de ‘kwink van de week’ lezen. 
 
Twee keer per jaar krijgen de leerkrachten het 
tijdschrift ‘Kwink magazine’ op school. Daarin staat 
ook altijd een praktisch artikel over sociaal-
emotioneel leren thuis. In het nieuwste nummer 
gaat het over het onderwerp: ‘Help, mijn kind 
luistert niet!’ Opvoedcoach Tea Adema geeft tips en 
laat zien dat het belangrijk is dat kinderen zich 
gehoord en gezien voelen. Lees meer op 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. 
 
Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én 
thuis. Het gaat immers om het welzijn van uw kind. 
En over de vraag hoe uw kind nu en later succesvol 
kan meedoen in onze maatschappij. Ook thuis kunt 
u met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Dat kan 
met de Koelkastposter van Kwink(zie bijlage): een 
vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en 
activiteiten voor thuis.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelrooster: 

 

Week 36 
Groep 3,4,7,8 

De wet gegeven Ex 24 en 31:18/ Ex 
32:1-19/ Ex 32:30-34:10 

Week 36 
Groep 5 en 6 

De wet gegeven Ex 24 en 31:18/ Ex 
32:1-19/ Ex 32:30 en Ex 34:16 

Week 37 
Groep 3 en 4 

De tabernakel Ex 25-31 en 35-40/ 
Ex 25, 27, 30 en 35:30-40:38/ Ex 
28, 29, 39 en Num 6:22-27 

Week 37 
Groep 5 en 6 

De tabernakel Ex 25-27/ 35:30-Ex 
40:38/ Ex 28-30 en Num 6:22-27 

Week 37 
Groep 7 en 8 

De tabernakel  Ex 25-27/ 35:30-Ex 
40:38/ Ex 28, 29, 39 en Num 6:22-
27 

http://www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine


 

 

 

 

 

 


