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Voorwoord
Dat was weer even wennen. Niet alleen voor de kinderen,
maar ook voor de leerkrachten. Weer een hele volle
groep. Het afstand houden van de juf, het handen wassen
en het schoonmaken van tafeltjes. Een heel gedoe. Al met
al kost het de nodige kostbare onderwijstijd. Het maakt
eens te meer duidelijk dat we ons gezonde verstand
moeten blijven gebruiken voor het bewaken van de
balans tussen nut en noodzaak. Na een wat turbulente
start zijn we, na een week volledig van start, weer aardig
gewend aan het patroon van schoolgaan. Ik hoop dat bij
u thuis ook enigszins het gewone ritme er weer inzit. De
mogelijk ouderwetse rust, reinheid en regelmaat was zo
gek nog niet. Tegelijkertijd geeft de afgelopen periode
ook aanleiding tot het stellen van vragen die we anders
misschien niet zo snel hadden gesteld. Het brengt ons tot
de nodige waarom-vragen. Niet om te duiden, maar om
onszelf een spiegel voor te houden. Waarom hebben we
ons onderwijs ingericht zoals we het nu doen? Wat is
daarin voor ons een richtpunt? Wat hebben we met ons
onderwijs voor ogen? Als het om die laatste vraag gaat,
bent u mij ongetwijfeld al voor: Onze kinderen toerusten
en vormen zodat ze als christen hun plaats in kunnen
nemen in onze maatschappij en zo meewerken aan de
totstandkoming van Gods Koninkrijk. Niet alleen een
mooi, maar vooral ook Bijbels doel. Het inrichten van het
onderwijs naar dat doel en naar aanleiding van de
ervaringen van afgelopen periode vraagt om meer dan de
voornoemde volzin noteren. Als team doen we daartoe
een eerste aanzet in de studiemiddag van aankomende
donderdag. Door middel van deze nieuwsbrief hoop ik u
mee te nemen in de ontwikkelingen die we doormaken.
En heeft u behoefte om uw ervaringen te delen, ik
verneem ze graag. Omdat het nu niet zo handig is, als u
de school in komt, kunt u voorlopig uw reacties sturen per
mail. Hopelijk na de crisis weer wat meer face-to-face.
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Meester Roodbeen

Data 2019-2020
18 juni

Studiemiddag, school om
14.00 uur uit!

Schooltijden
Het is al weer even geleden dat we u daar over berichtten
(16 dec ‘19 en 13 jan ‘20) en vanuit de gedachte dat
herhaling de beste leermethode is, bijgaand informatie
over de schooltijden voor het komende cursusjaar. Bij
leven en welzijn zien de schooltijden er voor het komende
schooljaar als volgt uit:
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De onderbouw heeft op vrijdagmiddag geen school.

Groepsindeling
Ongetwijfeld heeft u zich afgevraagd waar de
groepsindeling voor volgend cursusjaar blijft. Zoals ik u al
eerder meldde, hebben we een sollicitatieronde achter de
rug. We hebben hiermee helaas nog niet alle
puzzelstukjes op hun plaats kunnen leggen. Ik begrijp dat
u graag wilt weten welke juf of meester uw zoon of
dochter volgend cursusjaar krijgt. Echter zolang niet alle
puzzelstukjes op hun plaats liggen, is de hele puzzel niet
opgelost. Zodra we weten hoe de groepsindeling eruit
ziet, krijgt u van ons bericht, desnoods met een extra
nieuwsbrief.

Attentie fietspad!

Vanuit de MR

Rondom het halen en brengen van de leerlingen gaan de
meeste dingen goed, toch even een opmerking over het
fietspad aan de kant van het kleuterplein. Ouders, wilt u
tijdens het brengen en halen van uw kind er op letten, dat
het fietspad vrij blijft voor voorbijgangers? Buurtgenoten
hebben er last van, als ze er niet goed langs kunnen.
Daarnaast mag het toegangshek bij PSZ ’s morgens niet
door leerlingen gebruikt worden!

In de achterliggende weken zijn we op zoek gegaan naar
nieuwe MR-leden. Wilma den Heijer (personeelsgeleding)
en Jaco Boeder (oudergeleding) hebben beiden zes jaar
hun steentje bijgedragen en kunnen zich niet meer
herkiesbaar stellen. Wij willen hen op deze manier alvast
hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de
MR!
Lidy Hazeleger zal na de zomervakantie het stokje
overnemen van Wilma Hazeleger. Binnen de
oudergeleding maakt Jaco Boeder plaats voor Arjen van
Gent. Van harte welkom!

School niet bereikbaar?
Welkom
Na de Pinkstervakantie zijn er een aantal nieuwe
leerlingen op school gekomen: In groep 1a Coen Bazen
en Dick van ’t Hof en in groep 1b Nienke van Ledden en
Nathanaël Kortenhoff. Van harte welkom!
Familie van den Berg is verhuisd van Elst naar Bennekom
en we heten Lynn (groep 2), Sarah (groep 3), Lucas (groep
4) en Julian (groep 6) ook van harte welkom.
We hopen dat jullie allemaal een fijne tijd hebben op
onze school.

Brief 3e contactmoment
In de bijlage vindt u een brief voor een eventueel
afsluitend gesprek met de groepsleerkracht van (één van)
uw kind(eren). Deze gesprekken zijn niet verplicht, maar
mocht u de behoefte hebben om de leerkracht nog te
spreken, dan kunt u het antwoordstrookje uit de brief aan
uw kind meegeven en laten inleveren bij de
groepsleerkracht. Voor meer informatie verwijzen we u
naar de brief in de bijlage.

Jaarplanning
In de jaarplanning stond dat op 15 juni (vandaag dus) de
schoolfotograaf zou komen. I.v.m. alle Coronamaatregelen kon dit geen doorgang hebben.
Ook was er een extra vrije morgen gepland voor de
kleuters op woensdag 1 juli. Deze vrije dag gaat niet door
en de kleuters mogen woensdag 1 juli gewoon naar
school.

Even voorstellen
Beste ouders,
Als nieuw lid van de medezeggenschapsraad vanuit de
oudergeleding stel ik mij via deze weg kort voor. Ik zet mij
graag via de medezeggenschapsraad in voor onze mooie
school om een bijdrage te leveren aan hoogwaardig
onderwijs en een veilige leeromgeving binnen de
reformatorische traditie.
Ik ben de man van Kosanne (wellicht kennen jullie haar al
uit de oudercommissie) en vader van Pim (groep 7),
Nathan (groep 3), Aaron (groep 2) en Sofia (Bijdehandjes).
Ik ben opgeleid als theoloog aan de VU en heb diverse
rollen binnen de kerk vervuld op het vlak van het
jeugdwerk. Op dit moment mag ik in de vacante periode
van wijk west binnen de PKN in Bennekom de
catechisaties verzorgen. In het dagelijks leven ben ik
partner bij Hoek Consultants waar we waarde toevoegen
aan o.a. multinationals, familiebedrijven en non-profits
op het gebied van organisatieontwikkeling en het
bestuur/toezicht van organisaties.
Het is mij een eer om bij te mogen dragen aan de reeds
aanwezige kennis en professie binnen de MR en als team
de school verder te helpen met toekomstbestendig
beleid, een open en vertrouwelijke sfeer en het signaleren
en agenderen van knelpunten om straks een prachtige
school door te kunnen geven aan een volgende generatie.
Zodat in afhankelijkheid van de Heere het Woord van God
van kind tot kind doorgegeven mag worden in deze zo
vormende leeftijdsfase voor het verdere leven.
Mocht u daarover ideeën hebben of knelpunten
signaleren dan kunt u bij de leden van de MR terecht, bij
voorkeur schriftelijk bij de secretaris van de MR:
mr@ehbennekom.nl
Hartelijke groet, Arjen van Gent

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpenkast ligt weer vol. U kunt tot
vrijdag uw kind laten kijken of er nog wat van hem of haar
bij ligt, daarna wordt de kast leeggeruimd.

Krentenbaard
In groep 1a zijn er 2 kinderen met krentenbaard.
Voor meer informatie hierover zie
https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard

Vanuit de bibliotheek
Herhaalde oproep!!!
We zijn nog steeds op zoek naar 1 moeder die ons wil
komen helpen in de schoolbibliotheek!
Om de uitleen volgend schooljaar weer te kunnen starten
moeten we de lege plek in ons team opgevuld hebben.
Lijkt het je leuk om 1 maandagmiddag in de 2 á 3 weken
in de bibliotheek mee te helpen?
We zien naartoe uit!
De biebmoeders

Rapportmappen
Als u nog rapportmappen thuis hebt liggen, wilt u deze
dan zo spoedig mogelijk mee naar school geven?

Restitutie overblijven
Een aanvulling op het vorige bericht in de nieuwsbrief
over de restitutie van het overblijfgeld.
In de vorige nieuwsbrief stond, dat u (als u in februari een
factuur hebt gehad) recht hebt op restitutie van het
overblijfgeld in de periode van 16 maart tot 8 juni.
Dit geldt nu ook voor de periode vanaf 8 juni, omdat de
leerlingen verplicht zijn over te blijven en dus niet de keus
kunnen maken om thuis te eten.
Mocht u hier gebruik van willen maken, wilt u dit dan voor
25 juni doorgeven via administratie@ehbennekom.nl?

