NIEUWSBRIEF
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Voorwoord: Wanneer was het voor het laatst dat er
ijs lag in de vakantie? Ik kan het mij niet meer
herinneren, maar wat fijn dat de kinderen konden
genieten van het schaatsen. Het was flink koud door
de snijdende wind, maar dat mocht de pret niet
drukken. Wanneer ik op dit moment naar buiten
kijk, schijnt volop de zon en loopt de temperatuur
aardig op. Het schaatsen is voorlopig over en de
lente dient zich aan. Laten we dit op ons inwerken,
dan mogen we zeggen, Gods trouw! Hij zorgt in
grote en kleine dingen. In mooie dingen, maar ook
in zorgen. In de vakantie zijn diversen van u
geconfronteerd met zorgen. Ook dat mogen we
met elkaar delen. Oog hebben voor elkaar is een les
die ik dagelijks moet leren. Fijn dat er ouders zijn die
mij daar zo nu en dan op aanspreken.
Zo aan het begin van een nieuwe periode is er weer
veel wat onze aandacht vraagt, maar laten we elkaar
niet verliezen in het vele georganiseer. Meester
Driessen en ik zijn in de vakantie op bezoek geweest
bij de Stezhynka-school in Izmail, Oekraïne, de
school waarmee een aantal kinderen van groep 8
correspondeert. Een geweldige ervaring, waar we
op een later tijdstip graag iets van willen delen. Wat
ons daar vooral opviel was de enorme
gemeenschapszin, het oog hebben voor elkaar en
niet alleen oog, maar ook
het daadwerkelijk helpen.
Bij leven en welzijn mogen
we woensdag 14 maart
weer Biddag houden. Laten
we die dag ook gebruiken
om aan elkaar te denken en
elkaars zorgen mee te
nemen in ons persoonlijk
bidden. Ook zo zijn we
school(gemeenschap), ook
zo kunnen we invulling geven aan de opdracht van
de Heere Jezus, zoals Paulus dat schrijft in zijn brief
aan de gemeente van Galatië.
Meester Roodbeen
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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!

22 en 27 maart
oudermorgens
(28 maart
oudermorgen, extra
morgen voor groep 1
en 2)
13 maart 2018

28 maart 2018
29 maart 2018

4 april en 11 juli

Data 2018
in de groepen 1 - 8

Workshopmiddag
bovenbouw
Paasviering ‘Ichthuskerk’,
19.00 uur
Studiemiddag
personeel
(Continurooster,
zie
schoolgids)
Schoonmaakavonden

Welkom: Vandaag is Emma van Lagen in groep 1b
erbij gekomen. Van harte welkom! We wensen jou
een goede en gezegende tijd toe bij ons op school!
Oudermorgens: Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook
de indeling van de oudermorgens. Als u zich heeft
opgegeven, kunt u op deze lijst kijken wanneer en
hoe laat u in welke klas wordt verwacht. Alvast een
fijne morgen toegewenst!
Spelen op het plein na schooltijd: Het zal u niet
ontgaan zijn dat er na schooltijd nogal wat kinderen
(voornamelijk uit de midden- en bovenbouw) op het
plein blijven spelen. Daar is niets mis mee, mits er
op een prettige manier met elkaar omgegaan wordt.
Meestal is dat ook wel zo en is er voldoende
toezicht (ouders die hun kinderen komen halen en

leerkrachten van kleutergroepen) om waar nodig in
te grijpen. Na 15.45 uur echter gaan de leerkrachten
naar binnen en zijn dan niet meer verantwoordelijk
voor wat er op het plein gebeurt. Recent kwamen er
wat signalen, dat het niet voor alle kinderen veilig is
op het plein na schooltijd. Daarom willen we de
volgende zaken onder uw aandacht brengen:
-Spelen op het plein is voor iedereen fijn is nog
steeds ons uitgangspunt en dat willen we graag zo
houden! Dit geldt tijdens schooltijd, maar ook erna!
-Het uitlokken van ruzie, het elkaar slaan/schoppen,
ongepast taalgebruik, wordt niet getolereerd en zal
bestraft worden met een pleinverbod voor bepaalde
tijd.
Wilt u het hier eens met uw kind(-eren) over hebben
(indien relevant)? De leerkrachten zullen dit ook
bespreken
in
de
groepen.

Namens het team, Juf Dorst (Coördinator Sociale

Veiligheid)

De dames van de interieurcommissie hebben weer
hun best gedaan om de gangen in school op te
fleuren. Dat is goed gelukt! Het lijkt wel lente in de
gangen van de onderbouw.
We genieten ervan!

Bijbelrooster:
Week 10
Groep 3 t/m 8
Week 11
Groep 3 t/m 8

De laatste week Matth 21:1-17/
Matth 24/ Matth 22:15-46
De laatste maaltijd Matth 26:1-16/
Matth 26:14-35/ Joh 13-17

