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Voorwoord: “De Heer is waarlijk opgestaan”, op 
veel plaatsen heeft dit de afgelopen zondagen 
geklonken. De groet waarmee de vrouwen de 
discipelen begroetten, maar waarop de Nieuw-
Testamentische kerk elkaar elke zondag mag 
begroeten. Een groet, die ons spreekt van 
overwinning, overwinning van dood, hel en graf 
omdat het op Goede Vrijdag heeft geklonken: Het is 
volbracht! en op Paasmorgen de steen was 
afgewenteld en het graf leeg was. Mooi hoe we daar 
samen met u en de kinderen tijdens de Paasviering 
bij stil hebben gestaan.  
 
Hoe aangrijpend wanneer we juist in deze dagen 
geconfronteerd worden met de macht van de dood. 
Verschillende families die geconfronteerd werden 
met het overlijden van geliefden, een man, vader en 
opa of een (schoon)moeder en oma. We denken aan 
juf Hazeleger waar haar schoonmoeder overleed en 
vandaag is begraven. In gedachten zijn we ook bij de 
familie van Vliet, waar de oma van Ellen (8), Hanne 
(4) en Lars (1a) overleed en de familie van Schaik 
waar de opa van Niek uit groep 5 overleed. Dhr. Van 
Schaik is als bestuurslid nauw betrokken geweest in 
de periode van de oprichting van de school. We 
bidden de verdrietige families toe, dat de 
genadevolle troost van de Levensvorst hen tot 
ondersteuning mag zijn.  
 
Ik schreef, aangrijpend! Eveneens aangrijpend en vol 
verwondering zien we in de natuur de macht van De 
Levensvorst. Het voorjaar is, in het ontluikend leven, 
overal om ons heen te zien. Hebben we er oog 
voor? Onderwijzen is ook juist dat bij kinderen 
aanwakkeren, namelijk: oog hebben voor wat om 
ons heen gebeurt, in kleine dingen, maar ook in de 
grote en daarin de hand van God zien. Lesgeven zou 
je zo kunnen omschrijven: Het maken van vensters 
op de Hemel! 
 
Hoe zegt de dichter van psalm 111 dat ook al weer: 

 

 
Des HEEREN werken zijn zeer groot; 

Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 

Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 

En Zijn gerechtigheid onendig. 
 
En met de laatste regel zijn we weer bij Goede 
Vrijdag en Pasen! 

      Meester Roodbeen 
 
Lief en leed: Bij het gezin Van Dreven is op 30 maart 
een dochter, Jelianne, geboren: een zusje voor 
Pieter (groep 8) en Martin (groep 6). Ook het gezin 
Kortenhoff werd verblijd met de geboorte van een 
dochtertje. Elizabeth is het zusje van Suzanne (groep 
6). Van harte gefeliciteerd en we wensen beide 
gezinnen toe dat deze kinderen mogen opgroeien 
tot eer van hun Schepper: Zingt, zingt den lof van ’t 
Opperwezen, Welzalig hij (zij), die God blijft vrezen 
en Zijn geboden houdt in waarde, psalm 112: 1 ber. 
 
Fietsen in de school: Vlak voor de Paasdagen 
hebben we een onverwachte controle van de 
brandweer gehad. Er is met name gekeken naar de 
bereikbaarheid van de vluchtroutes. Bij één van de 
deuren werd deze gevaarlijk gehinderd door een 
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fiets. Hierdoor hebben we een aantekening 
gekregen met betrekking tot de veiligheid van de 
school. Omdat het over de veiligheid van onze en 
uw kinderen gaat, moeten we dit voorkomen en dat 
kan ook. Vanaf vorige week al is het verboden om 
fietsen in de school te parkeren (dus ook niet na 
schooltijd). We rekenen op uw begrip en 
medewerking in deze. 
 
Schoonmaakavond: Afgelopen woensdagavond 
hebben we met zo’n 25 moeders de lokalen en 
overige ruimtes van de school weer een extra 
schoonmaakbeurt gegeven. Fijn moeders, dat u er 
was en voor uw hulp. We waarderen uw inzet zeer!  
 
Buitenlesdag: Dinsdag is het Buitenlesdag! Ook op 
onze school zullen er een aantal groepen zijn, die 
dus één of meerdere lessen buiten hebben.  
 
CITO- toetsen: Volgende week dinsdag, woensdag 
en donderdag (17, 18 en 19 april) buigen de 
kinderen van groep 8 zich over de landelijke Cito- 
eindtoets. We wensen de kinderen uit groep 8 veel 
succes toe! 
 
Vakantierooster 2018-2019: 

Herfstvakantie midden 22 okt - 26 okt 

Kerstvakantie   24 dec t/m 4 jan 

Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 1 mrt 

Goede Vrijdag   19 april   

Meivakantie   22 april - 3 mei 

Hemelvaart   30 mei en 31 mei 

Tweede Pinksterdag 10 juni   

Zomervakantie midden 22 juli t/m 30 aug 

 
Overige vrije dagen: 

Dankdag 7 nov 2018 

Biddag 13 mrt 2019 

Vrijdag voor Pinsterweekend 7 juni 2019   

Laatste vrijdag voor de 
zomervakantie 19 juli 2019 

2 studiedagen 
di(11 juni 2019) + do (nog 
in te plannen) 

3 studiemiddagen 
ma, di, do (nog in te 
plannen) 

 

EdeDoet- actie: Deze actie kent u vast wel! Elk 
huishouden in de Gemeente Ede ontvangt in de 
maanden februari, mei en september een cheque 
van 7,50 in de brievenbus, die men kan doneren aan 
een doel. Wij hebben ons schoolplein aangemeld, 

waarbij met u als ouders en buurtgenoten willen 
sparen voor ons initiatief: de aanpak van ons 
achterplein! Hier willen we graag voetbalgoaltjes 
met bijpassende belijning en een tafeltennistafel 
realiseren. We mogen een jaar lang ‘sparen’ voor 
ons initiatief: dus de cheques van mei 2018, 
september 2018 en februari 2019 kunnen we 
gebruiken voor ons schoolplein. Helpt u ook mee? In 
de week van 14 mei worden de cheques weer bij u 
bezorgd.  U kunt de cheques zelf (al dan niet 
anoniem) doneren aan ons initiatief. U mag de 
cheque ook op school afgeven, dan doneren wij 
deze voor u. Als u vragen heeft kunt u hiervoor 
terecht bij juf Pul. U kunt ook alvast even kijken op 
de website van deze actie: https://www.ededoet.nl. 
U kunt dan bij plaatsnaam ‘Bennekom’ aanklikken 
en daar de initiatieven vanuit Bennekom bekijken. U 
doet toch ook mee? 
 
Koningsspelen: Op vrijdag 20 april hopen we weer 
met elkaar ‘Koningsdag’ te vieren. We beginnen 
traditiegetrouw bij de vlag, waar we het Wilhelmus 
en een ander ‘Oranje’ lied willen zingen. Als ouders 
bent u van harte welkom om met ons mee te 
zingen. De kleuters mogen deze morgen gewoon in 
de klas gebracht worden, de juf komt na de bel met 
de kinderen naar de vlag bij het hek aan de 
hoofdingang. De overige kinderen (gr. 3 -8) mogen 
met de bel gewoon buiten blijven en verzamelen op 
de afgesproken plaats (elke groep heeft zijn eigen 
plek op het plein). Daarna gaan we in alle groepen 
ontbijten: het Koningsontbijt. De onderbouw (groep 
1 – 4) zal om 10 uur starten met spelletjes op het 
schoolplein. De bovenbouw heeft ’s middags een 6 –
kamp op het grasveld op de Achterstraat. Deze 
wordt georganiseerd door onze OC.  
We vinden het leuk als ouders ons komen 
aanmoedigen! We hopen op een gezellige dag met 
elkaar.  
 
Oproep hulp koningsspelen: Om de koningsspelen 
goed te laten verlopen, hebben we nog een heel 
aantal ouders nodig, die ons hierbij willen helpen. 
Een aantal ouders heeft zich al opgegeven via het 
inventarisatieformulier. Dit zijn er echter nog niet 
genoeg. Bent u in de gelegenheid om te komen 
helpen? Laat dit dan voor a.s. donderdag 12 april 
weten via administratie@ehbennekom.nl.  
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Bent u kleurendoof??? 
Het is goed voorstelbaar dat u denkt: “Wat mag dat 
betekenen?”  In het verleden is deze uitdrukking wel 
eens gebruikt richting kinderen als iets absoluut niet 
kan, helemaal fout is. Nu wordt deze vraag aan u als 
ouder(s) gesteld onder het nadrukkelijke 
voorbehoud: ‘”Wie de schoen past, trekke hem 
aan”. Deze vraag heeft alles te maken met de 
informatie- /inspraakavond over de herinrichting 
van de Molenstraat  van dinsdag 27 maart 
jongstleden. Als school zijn wij hier ook partij in en 
hebben de verkeersveiligheid voor alle 
belanghebbenden dan ook zeer hoog staan. Vandaar 
onze aanwezigheid op deze avond.  
Meester Driessen is geschrokken (en dan druk ik mij 
nog voorzichtig uit) en schaam ik mij diep over de 
opmerkingen die wij daar te horen kregen over het 
parkeergedrag van ouders van school. Worden zij 
aangesproken door buurtbewoners (die wij als 
goede buren zien en waar we overigens een goede 
relatie meehebben), dan komt het volgende helaas 
meerdere keren voor in een week:  
 
Een bloemlezing uit de opmerkingen: 

 Ik bepaal zelf wel waar ik mijn auto neerzet. 

 Waar bemoeit u zich mee, een opmerking die soms 
vergezeld gaat met een opgestoken vinger richting 
buurtbewoner. 

 Ik sta hier toch maar even, wat maakt dat nu uit. 
Maakt u zich niet zo druk. 

 Ik moet mijn auto toch ergens neerzetten 
 
Al deze uitspraken zijn in flagrante tegenspraak met 
wat op de gevel van de school staat, wat voor beeld 
schetsen wij, die belijden christen te zijn? U komt 
ook niet weg met de uitspraak: “Dit parkeergedrag 
zie je overal bij scholen”. Wij zijn niet beter, maar 
weten wel beter en hebben dienovereenkomstig te 
handelen. 
Kleurendoof:  de gele streep betekent: hier mag ik 
niet staan, ook niet eventjes!  
Kleurendoof:  Het is overigens niet de eerste keer 
dat u wordt aangesproken op uw foutieve 
parkeergedrag. 
 
Wij kunnen het ons niet voorstellen dat ú het op 
prijs stelt als een willekeurig iemand zijn/haar auto 
voor uw oprit parkeert, zodat u niet weg kunt. 
Graag uw medewerking om dit beschamende 
gedrag drastisch te veranderen onder het motto: 
“Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij 

uw goede werken mogen zien”. Deze tekst heeft 
nog een vervolg, leest u die zelf maar na. 
 
Schoolkinderen fietsen te weinig: Om 
bovenstaande probleem misschien enigszins te 
verminderen, wil ik u attenderen op een artikel op 
de website van de NOS, waar een ouder ons op 
wees. Volgens onderzoek fietsen schoolkinderen te 
weinig naar school, waardoor zij minder goed om 
leren gaan met de verkeersregels. Dit heeft 
gevolgen voor hun veiligheid, ook later. Voor het 
volledige artikel, klik op deze link: schoolkinderen 
fietsen te weinig. Bijkomend voordeel is, dat er dan 
minder auto’s moeten parkeren… 
 
Schoolbibliotheek: De afgelopen biebmiddag zijn 
we in de klassen geweest om de kinderen te vragen 
of ze hun ‘te-laat-geld’ willen betalen. Het gebeurt 
regelmatig, dat we erom moeten vragen, of dat u 
gemaild moet worden. Dit is iets wat eigenlijk niet 
nodig moet zijn.  
Op het datumbriefje in het boek kunt u meekijken 
wat de datum is én wanneer het boek ingeleverd 
moet worden. 
Aan de hand daar van kunt u ook zien hoeveel 
weken het boek te laat is en wat het dan kost. Per 
week wordt €0,20 berekend. 
Plak het geld op de achterkant van het pasje! Dan 
komen wij het altijd tegen. Vraag uw kind erom! 
Na Pinksteren is er bieb op dinsdagmiddag. 
 
Workshops onderbouw: Voor de workshops in de 
onderbouw hebben we glazen groenten- of 
appelmoespotjes met dekseltje (de kleine variant: 
370 ml) nodig. U mag deze voor 24 april inleveren 
bij juf Den Heijer. Alvast bedankt!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nos.nl/artikel/2225877-schoolkinderen-fietsen-te-weinig.html
https://nos.nl/artikel/2225877-schoolkinderen-fietsen-te-weinig.html


Bijbelrooster:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 15 
Groep 3 t/m 6 

Mozes geboren Ex 1:1-22/ Ex 2:1-
10/ Ex 2:11-15, Hebr 11:23-27 

Week 16 
Groep 3 t/m 6 

Mozes geroepen Ex 2:16-3:1a/ Ex 
3:1-4:17/ Ex 5:1-7:13 

Week 15 
Groep 6 & 8 

Israël in Egypte Job 1/ Job 2,3,4-
37/ Job 38-42 

Week 16 
Groep 7 & 8 

Mozes geroepen Hebr 11:23-27/ Ex 
3:14, Gen 15:1, 17:1, 22:8, Jer 23:6/ 
Deut 18:9-14 

 Prikbord 

Open dag Muziekplein 

Ede 

14 april 
Klik hier voor meer 
informatie. 

Mountainbiken voor 

actie ‘Geloofwaardig’ 

JV Wageningen 

19 mei 
Klik hier voor meer 
informatie 

Driestar Educatief Ontmoetingsavonden 
Klik hier voor meer 
informatie 

http://ehbennekom.nl/prikbord
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