NIEUWSBRIEF

Voorwoord: Zoals u mogelijk weet, verzorgt één van
de toezichthoudende bestuursleden één keer per
maand voor ons de weekopening. Vanmorgen
stonden we stil bij een gedeelte uit Efeze 6. Het
bekende Bijbelgedeelte over de wapenrusting. Wat
mij in de weekopening trof was, dat we vaak
wapens laten liggen. Het wapen van geloof, het
wapen van het Woord en het wapen van gebed.
Wat is vooral ook dat laatste wapen krachtig, maar
wordt het vaak slordig gebruikt. Enige tijd geleden
noemde ik, dat een aantal moeders het initiatief had
genomen om gezamenlijk voor de school te bidden.
Ik zou zeggen een ouderbetrokkenheid die juist ons
als christen past. We gaan weer de periode in van
het opstellen van de formatie voor het nieuwe
schooljaar. Mag ik daar in het bijzonder uw gebed
voor vragen.
Door de collega’s wordt er momenteel hard gewerkt
aan het schrijven van de rapporten. Een intensieve
klus, omdat we voor de kinderen recht willen doen
aan wat ze hebben laten zien de afgelopen periode.
Tegelijkertijd willen we u als ouder zo goed mogelijk
informeren over de vorderingen van uw kind(eren).
Misschien staat u er niet dagelijks bij stil, maar dat
onze kinderen naar een school gaan waar elke dag
de woorden van God klinken, is geen
vanzelfsprekendheid. In het verleden, om precies te
zijn, 100 jaar geleden, is door veel inspanning de
mogelijkheid ontstaan voor het inrichten van
christelijk en bijbels gefundeerd onderwijs. Naar
aanleiding van een onlangs gehouden congres over
dit thema stond hierover een mooi artikel in het
Reformatorisch Dagblad van 31 januari. Tenslotte
verwijs ik u graag naar de website over 100-jaar
onderwijsvrijheid, vrijheidvanonderwijs.nl.
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Welkom: Lynn Mekking is 4 jaar geworden en is
ingestroomd in groep 1b. Van harte welkom en we
wensen jou een fijne tijd toe bij ons op school!
Ouderportaal ParnasSys: Vanaf vrijdagmiddag 10
februari tot en met vrijdag 17 februari kunt u zien
hoe uw kind de citotoetsen heeft gemaakt. Op onze
website vind u een link naar het ouderportaal.
Contactavonden: Maandag 13 en dinsdag 14
februari hopen we weer veel ouders te mogen
spreken, n.a.v. de rapporten en het welbevinden
van uw kind(eren) in de groepen. Op de
contactavonden is er koffie of thee te verkrijgen in
de hal.
Verkoop Woord en Daad tijdens contactavonden:
Tijdens de komende contactavonden op D.V. 13 en
14 februari a.s. is er weer
een stand van Woord &
Daad aanwezig. Hier kunt u
terecht voor o.a. vers fruit,
kleine cadeautjes, kaarten,
postzegels en nog vele
andere leuke artikelen.
Bericht
vanuit
de
werkgroep
HB
(Hoogbegaafdheid):
Begin vorig jaar hebben wij van Novilo een verslag
ontvangen van een inventarisatiebezoek. Novilo is
een opleidingscentrum op het gebied van
hoogbegaafdheid voor leerkrachten en begeleiders.
In dit verslag wordt uiteengezet waar onze school
staat t.a.v. cognitief getalenteerde kinderen en wat
de aanbevelingen zijn om ons ambitieniveau als
school te bereiken.
Twee weken terug mochten wij, als werkgroep HB,
een presentatie verzorgen aan onze collega’s over
dit rapport. We willen ook u hierover kort
informeren, omdat er in korte tijd al heel veel
gebeurd is.
In februari 2016 constateerde Novilo, dat:

-

t.a.v. signalering er geen afdoende
instrument was op onze school om
leerlingen te screenen op hoogbegaafdheid.
We zijn inmiddels gestart met het DHHinstrument (Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid) en de eerste Quick scan is
al afgenomen. Ook buigen we ons als
werkgroep over de vroege signalering bij
kleuters.
- er op onze school wel gedifferentieerd werd,
maar naar eigen inzicht. De werkgroep HB
heeft aan het begin van het jaar,
schoolbreed, verrijkingsmateriaal uitgedeeld.
Daarbij heeft de werkgroep een beschrijving
gegeven, hoe het materiaal gebruikt dient te
worden. Op deze manier zal het
differentiëren in alle klassen zoveel mogelijk
op dezelfde manier gebeuren. Ook is de
MICADO klas van start gegaan om
getalenteerde kinderen tegemoet te komen
in hun specifieke onderwijsbehoeften.
Verder heeft Novilo ons aanbevolen om onze
methodes goed te bekijken wat betreft het niveau
en zal er een beleid geschreven moeten worden. U
ziet, nog genoeg te doen. Maar het is ook mooi om
te zien wat er binnen korte tijd al gerealiseerd is.
Ouderpanel: Op woensdag 22 maart hoopt het
ouderpanel weer bij elkaar te komen. Vind u het
leuk om deze avond vrijblijvend eens te komen
kijken, te luisteren en/ of mee te praten, dan bent u
van harte welkom!!
Workshops bovenbouw: Voor de workshops in de
bovenbouw (zie vorige nieuwsbrief) hebben we al
een paar aanmeldingen van ouders binnen. Maar
we kunnen nog meer hulp en expertise gebruiken. U
kunt zich opgeven bij juf Driessen. Ook als u vragen
heeft kunt u bij juf Driessen terecht.
Gevonden voorwerpen: Er ligt weer van alles in de
kast met gevonden voorwerpen! Tot en met vrijdag
10 februari heeft u de tijd om te kijken of er iets van
uw kind in de kast ligt. Daarna wordt de kast leeg
geruimd. Overigens staan wij elke keer weer
verbaasd over wat wij allemaal aantreffen in de
kast! Worden verloren spullen niet gemist???

Oproep namens de interieurcommissie:

Hallo ouders,
Aankomende week zullen de kinderen uit de
bovenbouw een stoffen handschoen mee naar
huis krijgen. Deze mogen ze thuis naar eigen
smaak versieren. Dit kan natuurlijk zijn door
deze in te kleuren, maar er mag nog veel
creatiever te werk gegaan worden! Denk aan
het versieren met stukjes stof, pailletjes, wol
enzovoorts. Per klas zal er een kleinigheidje
uit worden gedeeld voor de mooiste en meest
creatieve handschoen! Het uiteindelijke doel
met alle handschoenen wordt een kleine
verrassing, maar ze zullen allemaal gebruikt
worden voor een project bij de hoofdingang.
Wilt u uw kind (zo nodig) stimuleren deze
handschoen thuis te versieren? Graag zien we
ze allemaal (in elke klas staat een doos/bak
om ze in te doen) voor de voorjaarsvakantie
terug! Wilt u even nakijken of uw kind(eren)
zijn/haar naam erop zet (bij voorkeur
binnenin)?
Alvast bedankt namens de interieurcommissie.

Bijbelrooster:
Week 6
Groep 3 t/m 6
Week 6
Groep 7 & 8
Week 7
Groep 3 t/m 6
Week 7
Groep 7 & 8

Volg mij: Luk 19:1-10/ Luk 19:1127/ Matth 20:29-34
Geloof alleen: Matth 9:9-13, Mark
2:13-17, Luk 5:27-32/ Luk 8:43-48/
Luk 8:40-42 en 49-56
Juichen en wenen: Matth 26:1-16/
Mark 11:1-11/ Luk 19:36-48, Mark
11:15-19
Geloof en ongeloof: Matt 9:27-31/
Mark 6:1-6/ Matt 10:1-42

Aanwezigheid Meester Roodbeen:
Elke maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag.
Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.
Data 2016- 2017
Vrijdag 10 februari

Rapporten
uitgedeeld

Maandag
13
en Contactmiddagen
dinsdag 14 februari
avonden
27 februari
maart

t/m

worden

en

-

3 Voorjaarsvakantie

13 t/m 31 maart

Projectweken

Woensdag 22 maart

Ouderpanel

Woensdag 29 maart

Projectavond

Dinsdagmiddag 16 mei Workshops bovenbouw (’s
en vrijdagmiddag 16 middags)
juni
Kijk voor actuele data en nieuwe foto’s ook
regelmatig op onze website www.ehbennekom.nl in
de gaten!

