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Voorwoord
Zoals u mogelijk weet, moeten we als school elke vier jaar
onze plannen evalueren en desgewenst bijstellen of
aanvullen. Dit heet in het onderwijsjargon ‘Het schoolplan 1923’. Als team hebben we de afgelopen periode met elkaar
nagedacht waar we de komende vier jaar in ons onderwijs
onze aandacht aan moeten geven. Omdat niet iedereen
overal over kan meedenken, hebben we werkgroepen
samengesteld, die ieder hun aandachtsgebied hebben. Op
studiedagen en teamvergaderingen informeren we elkaar
over wat we in de werkgroepen met elkaar doordacht
hebben. Zo hebben we een werkgroep die zich bezighoudt
met het thema Burgerschap, een andere werkgroep denkt na
over Ouderbetrokkenheid en Communicatie en een derde
werkgroep bezint zich op de vraag hoe we ons christelijk
reformatorisch onderwijs moeten inrichten om toekomst
gericht te zijn. Dit alles vanuit onze visie: ‘Samen optrekken’
om onze missie: ‘Leerlingen toerusten om ze als christen hun
plek te kunnen laten innemen in een meer en meer
globaliserende maatschappij’, te verwezenlijken. In het kader
van dit laatste, een globaliserende maatschappij, hopen
dinsdag 3 maart een aantal Oost-Europese collega’s onze
school te bezoeken. Zie het kader over internationalisering
verderop in deze nieuwsbrief. Mooi om zo onze leerlingen
mee te geven dat er ook in andere landen en culturen
christelijk onderwijs is.
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
17 t/m 21 februari
Ma, di, do-mi
2 t/m 6 maart
Ma, di, do

Data 2019-2020
17 en 18 februari
19 februari
24 t/m 28 februari
3 maart
8 april

Contactavonden
Spreekuur pilot jeugdhulp
Voorjaarsvakantie
Schoonmaakavond
19.00 uur Paasviering in de
‘Ichthuskerk’ Bennekom

Voor alle data geldt: Deo volente. Houd voor actuele data
en nieuwe foto’s ook onze website (www.ehbennekom.nl)
in de gaten!

Welkom
In groep 1a zijn Jaëlle Polinder en Gwenda Donkersteeg
erbij gekomen. Van harte welkom en we wensen jullie
een fijne tijd toe op onze school!

Oudermorgens
We hebben al veel reacties op de oudermorgens
binnen! Fijn dat u op deze manier ook blijk geeft van uw
betrokkenheid. Mocht u zich nog niet hebben
opgegeven en u wilt dat wel, dan heeft u nog tot uiterlijk
woensdag de tijd.

Contactavonden en spreekuur

Internationalisering

Dinsdagavond zijn Willeke van Laar (schoolmaatschappelijk
werker) en Gerian Verhoeven (jeugdverpleegkundige)
aanwezig. U kunt ze vinden bij de hoofdingang. U kunt bij
hen onder andere terecht voor vragen op het gebied van
opvoeding en gezondheid.

Op D.V. 4-6 maart wordt er in Apeldoorn een conferentie
gehouden voor schoolleiders en leerkrachten op
christelijke scholen door heel Europa. Voorafgaand aan
deze conferentie zullen een vijftiental onderwijsgevenden
uit Hongarije en Oekraïne op dinsdagmorgen 3 maart een
bezoek brengen aan onze school om kennis te nemen van
het reilen en zeilen op een reformatorische basisschool in
Nederland. Voor onze gasten is een programma opgesteld
dat voor een groot deel in de hal van de school wordt
afgewerkt, tevens zullen zij een kort bezoek brengen aan
meerdere groepen op onze school. In een volgende
nieuwsbrief zult u een impressie ontvangen van dit bezoek.

Woensdagmorgen staat er een spreekuur gepland voor
ouders van leerlingen uit groep 1-4. In een vorige
nieuwsbrief heeft u hier meer over kunnen lezen. U kunt
ons (Marieke Bremmer (orthopedagoog) en Arjan
Slootweg (IB)) tussen 11.30 en 12.30 uur vinden in de IBkamer. Loop gerust even langs!

School niet bereikbaar?

Tijdens de contactavond vanavond en morgenavond zal er
geen verkooptafel van Woord en Daad meer aanwezig zijn.

Schoonmaakavond
Op dinsdagavond na de vakantie (3 maart) hopen we weer
een schoonmaakavond te hebben en onze lokalen een
goede schoonmaakbeurt te geven. Heeft u zich al
opgegeven? We beginnen om 19.00 uur. Van harte
welkom!

Bedankt!
In de achterliggende twee weken zijn er in de onderbouw
twee workshop-middagen geweest. Wat prachtig om de
kinderen zo met elkaar bezig te zien! Een woord van dank
richting de ouders die tijdens de workshops hebben
meegeholpen! Fijn dat u er was! Zonder hulp van ouders
waren deze middagen niet mogelijk geweest. Hopelijk heeft
u net zo genoten als de kinderen!

Bijbelrooster
Week 8
Groep 3 t/m 6
Week 10
Groep 3 t/m 6
Week 8
Groep 7 & 8
Week 10
Groep 7 & 8

Gescheiden wegen; 2 Kron 10/ 2
Kron 11 en 12/ 1 Kon 12:20 en 2533/ 13:1-10
Goddeloze wegen; 1 Kon 14/ 1 Kon
15:25-34 en 16:1-28/ 1 Kon 16:29-34
en 17:1-7
Nee en ja; Joh 4:45-54/ Luk 4:16-30/
Matth 4:13-22
Wonderen; Luk 4:31-41/ Luk 5:1-11/
luk 7:18-35

