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Voorwoord
Maar God…..!
Afgelopen jaar een hele droge zomer. Nu zoveel water dat
zelfs rivieren ‘op slot’ gaan. Een virus dat wereldwijd
prominenten hoofdbrekens bezorgt. Beurzen die sterke
dalingen laten zien. Hoe vaak lezen we niet in de Bijbel:
….maar God! De mensheid is bezig met het ‘bouwen’ van een
‘toren’ die tot in de hemel reikt, maar God ‘verwart’ onze
‘spraak’. We worden geconfronteerd met onze beperkte
kennis en kunde. Dit is de maatschappij waar onze leerlingen
in opgroeien en dat is de plek waarin zij straks hun plek gaan
innemen. Dit raakt precies de missie van onze school, want
waartoe dient het dat we ze leren lezen, leren rekenen, leren
omgaan met elkaar? In aansluiting op wat ze van thuis
meekrijgen, is de school de plek waar leerlingen datgene
aangereikt krijgen waarmee ze in die wereld als christen
kunnen functioneren! Wat in een aantal woorden is te
formuleren, hebben we op school minimaal 8 jaar voor nodig.
Hoe dat er uitziet? Dat is heel divers. Kijken we daarnaar in
groep 2, dan zie ik een heus ingerichte werkplaats van een
fietsenmaker. Kijk ik daarnaar in groep 8, dan zie ik leerlingen
bezig met het programmeren van een legorobot. We moeten
eerlijk zijn, kijken we daarnaar terwijl leerlingen bezig zijn op
het plein, gaat dat zoals we dat zouden willen zien? Zoals ik al
zei we moeten eerlijk zijn, daar ligt voor ons allemaal nog een
heleboel werk. Verderop in deze nieuwsbrief kom ik daar nog
op terug. Kijk ik daarnaar aankomende dinsdag, dan staan we
in de groep stil bij Biddag, leren we dat we in ons leven
afhankelijk zijn van de hulp van De Heere.
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
9 t/m 13 maart
Ma, do
16 t/m 20 maart
Ma, di, wo-mi, vr

v

Data 2019-2020
24 maart
25 maart
8 april

Continurooster!
Spreekuur pilot jeugdhulp
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!

Gedrag
Zoals ik al in het voorwoord van deze nieuwsbrief
schreef, wanneer we kijken wat er allemaal in de
groepen gedaan wordt, gebeuren er een heleboel mooie
dingen op school. Daar ben ik heel blij mee. Helaas is er
ook een andere kant. We krijgen regelmatig signalen, dat
leerlingen slecht luisteren naar leerkrachten én
(overblijf)ouders, brutaal zijn, kortom weinig respect
hebben voor elkaar!
Als team hebben we hier met elkaar over gesproken en
willen er nadrukkelijk mee aan de slag. Met ingang van
volgende week starten we weer met de regel van de
week. We willen onze gedragsregels weer even duidelijk
onder de aandacht brengen. Daarom krijgt elke week
één van onze gedragsregels nadrukkelijk de aandacht.
We hebben er twaalf, dus voor de zomervakantie
hebben we alle hoofdregels weer helder. Bij het stellen
van regels, horen ook consequenties en dat vinden we
misschien nog wel het lastigst. Bij het geven van straf
gaat het wat mij betreft er om het welbevinden en
veiligheid van de leerlingen op het oog te hebben en het
als leerkracht voorbeeld zijn in het aanleren van gedrag.
U als ouders hebben we hierin ook hard nodig! Wij zullen
u zo goed als mogelijk betrekken door u te informeren
wanneer er iets misgaat met het gedrag van uw

kind(eren) op school. Wilt u uw kind er op wijzen, dat we
respect moeten hebben voor de regels op school? In de
schoolgids staan op bladzijde 71 onze gedrags- en
schoolregels, mocht u deze zijn vergeten.
Deze gedrags- en schoolregels gelden ook tijdens het
overblijven. De leerkracht zal na het overblijven vragen hoe
het is verlopen. De groepsleerkracht zal hiervoor het
initiatief nemen. Overigens kunt u ook uw ervaring kwijt als
aantekening in de overblijfmap. Mocht het nodig zijn bij
ongewenst gedrag kan de overblijfouder gebruik maken van
de time-out voorziening. Deze vindt u van 12:15 tot 13:15
in het RT-lokaal aan de achterzijde van de school. Deze
voorziening wordt volgens een vast rooster bemenst.
Tenslotte: gedrag veranderen is een van de lastigste dingen.
We hebben niet allemaal dezelfde waarden bij bepaald
gedrag. Ook bij het corrigeren hebben we niet allemaal
dezelfde gedachten. Het kan zijn dat bepaalde regels thuis
anders zijn, dat is niet erg, als maar helder is dat de regels
die we op school hanteren voor school zijn bedoeld en daar
dus gerespecteerd moeten worden. Ook op deze manier
geven we invulling aan de visie van onze school: Samen
optrekken!

School niet bereikbaar?

Workshop 7 april
We zoeken nog een aantal ouders die mee willen helpen
met de workshop voor de bovenbouw op dinsdagmiddag
7 april. Helaas hebben we nog te weinig hulp.

Biddag
As. woensdag zal de jaarlijkse biddag zijn. De school is dan
gesloten. We wensen u allen een gezegende dag toe!

Corona- virus
U zult ongetwijfeld de berichten over het corona-virus
hebben meegekregen. Besmettelijke ziekten zijn niet
nieuw, de geschiedenis leert ons dat. Maar boven dit alles
staat vast, dat de HEERE regeert. Het loopt Hem niet uit de
hand.
Tegelijkertijd
hebben
wij
ook
onze
verantwoordelijkheid te nemen. In alle klassen is aandacht
besteed aan de belangrijkste hygiëne- maatregelen:
 Was je handen regelmatig
 Hoest/ nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
In de kleuterklassen zijn deze ook zichtbaar gemaakt d.m.v.
pictogrammen.
De
laatste
informatie
kunt
u
lezen
op:
https://www.rivm.nl/coronavirus. Op de website van school
is het bericht dat vanuit de RIVM naar alle scholen is
gestuurd, ook te lezen. We houden de adviezen van het
RIVM nauwlettend in de gaten.
Wat kunnen we nog meer doen? Vouw je handen om deze
zorgen bij de HEERE te brengen. Bid voor de zieken en hun
naasten, de artsen en verplegend personeel en voor de
overheid die beslissingen moet nemen. “Doch gij, o mijn
ziel, zwijg Gode, want van Hem is mijn verwachting (..)
Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart
uit voor Zijn aangezicht. God is ons een Toevlucht.” Psalm
62: 6 en 9

Schoonmaakavond
Afgelopen
dinsdagavond
hadden
we
onze
schoonmaakavond. Er waren veel moeders, maar ook een
vader, én Harold! Fijn dat er zoveel waren, zo hebben we
veel kunnen doen! Hartelijk dank voor alle hulp!

Welkom

Gebedsbijeenkomst

Mirthe Modderkolk is na de vakantie gestart in groep 1a.
Ook Boaz Romeijn is 4 jaar geworden en is in groep 1b erbij
gekomen! We heten jullie allebei van harte welkom en
wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school!

Bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor de
volgende gebedsbijeenkomst.

Pleinwacht overblijven

Bijbelrooster

Het blijkt dat het niet altijd duidelijk is waar de
overblijfouder de pleinwacht moet doen. Zowel bij de
hoofdingang, als bij de kleuteringang én in de overblijfmap
is een plattegrond aanwezig, waarop u kunt zien waar u
pleinwacht mag lopen. Om 13.00 uur wordt u afgelost door
een leerkracht die de pleinwacht van u overneemt.
Mocht u vragen hebben hierover, kunt u terecht bij juf Pul:
cpul@ehbennekom.nl

Week 11
Groep 3 t/m 6

Waarschuwingen; 1 Kon 17:8-24/ 1
Kon 18:1-16/ 1 Kon 18:17-46

Week 12
Groep 3 t/m 8

De laatste week; Matth 21:1-17/
Matth 24/ Matth 22:15-46

Week 11
Groep 7 & 8

Bergrede (2); Matth 6:19-34/ Matth
7:1-23/ Matth 7:24-31

