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Voorwoord: In de weekbrief aan de collega’s 
schreef ik het vandaag zo: ‘Wat een zonovergoten 
koningsspelen en hulde aan de collega’s voor het 
organiseren van de onderbouwspelletjes en aan de 
moeders uit de oudercommissie voor de geweldige 
organisatie van het zeskamp. Voor de familie 
Donkersteeg was het ook een erg verdrietige dag. 
Twee kanten van het leven waar we met enige 
regelmaat bij stil worden gezet. God, Die vreugde 
geeft maar ook troost in moeilijke dingen. Laat ook 
dat de tweeslag zijn in deze laatste week voor de 
vakantie.’ Deze woorden gelden uiteraard niet 
alleen voor collega’s en niet alleen voor de laatste 
week voor de vakantie, maar voor iedereen en voor 
heel het leven. Wat een genade dat we hoorden van 
woorden van troost die er klonken bij de begrafenis 
van Rhodé Zondag.  
We mogen terugzien op een mooie periode die 
achter ons ligt, er is weer veel werk verzet op 
school. Ook de nodige contacten met u als ouder. 
Kinderen die het naar hun zin hebben op school. 
Groep 8 die de CITO’s weer achter de rug heeft. 
Allemaal zaken die reden zijn tot dankbaarheid. 
Wanneer we dan terugdenken aan wat ik hier boven 
schreef…………worden we stil! Wij worden stil maar 
Gods Woord spreekt. Paulus schrijft aan de 
gemeente van Efeze:  
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn 
grote liefde,  
waarmede Hij ons liefgehad heeft,(Ef 2:4) 
Dan kunnen we door blijde gebeurtenissen heen, en 
door veel verdriet kunnen we met vertrouwen de 
vakantie in. 

                  Meester Roodbeen 
 
Lief en leed: We leven mee met juf Fahner, die al 
een tijdje niet op school komt. Ze heeft het op dit 
moment moeilijk en ziet geen kans haar 
vrijwilligerswerk op de school te doen. Met juf 
Scheurwater gaat het gelukkig al weer een stuk 
beter; na de meivakantie hoopt zij weer een paar 
uur te gaan werken. 

 
Welkom: Fiene Kleppe is 4 jaar geworden en zij zit 
inmiddels alweer een week op school, in groep 1b! 
Van harte welkom, Fiene en we wensen jou een 
fijne tijd toe bij ons op school! 

Begeleiding gevraagd: We zijn op zoek naar een 
ouder die op maandagmiddag, dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag ongeveer 1,5 uur begeleiding kan 
geven aan een leerling uit een kleutergroep. Het 
betreft de periode tot de zomervakantie. Het 
verdient de voorkeur enige ervaring in het onderwijs 
of in de begeleiding van kinderen te hebben. Lijkt 
het u leuk om deze begeleiding te bieden, of kent u 
iemand die dat zou kunnen doen, dan kunt u 
contact opnemen met meester Roodbeen of 
meester Slootweg. 

In het zonnetje! Het is altijd gevaarlijk om zo’n titel 
te gebruiken, het gevaar is dat er iemand vergeten 
wordt. Wees er echter van overtuigd, dat de inzet 
van wie dan ook zeker gewaardeerd wordt. Deze 
keer toch een uitzondering voor onze 
Oudercommissie, zij verdienen het zeker om eens in 
het zonnetje gezet te worden. Zeker niet in de 
laatste plaats voor hun geweldige inzet voor de 
Koningsdagspelen van afgelopen vrijdag. Op een 
zonovergoten terrein aan de Achterstraat hadden zij 
een schitterende zeskamp opgezet voor de 
leerlingen uit de groepen 5-8. Prima georganiseerd 
met een opgewekt en zonnig humeur. Zoals de zon 
verwarmt door haar stralen, zo  is jullie inzet voor 
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onze school op meerdere terreinen verwarmend. Al 
hadden bovenstaande regels wellicht voor jullie niet 
geschreven hoeven te worden, toch is het goed om 
jullie eens in het zonnetje te zetten. Nogmaals 
hartelijk dank voor jullie inzet. 

Einde schoolfruit-project, woensdag  fruitdag! 

 

Afgelopen week was de laatste week dat we 
schoolfruit ontvingen. Iedere week kregen we voor 
drie dagen fruit geleverd ananas, komkommer, 
grapefruit, noem maar op. We willen in het 
bijzonder de overblijfmoeders die al het fruit steeds 
verdeelden en de (klasse)moeders die het fruit 
hebben gesneden bedanken. Zonder jullie was dit 
project nooit gelukt, heel erg bedankt!  

Vanaf deze week hebben we dus geen schoolfruit 
meer, wat betekent dat de kinderen op de 
woensdag, donderdag en vrijdag weer zelf een 
pauzehap mee moeten nemen. De woensdag blijft 
de fruitdag. De kinderen zijn nu gewend om een 
paar dagen in de week fruit te eten op school, wat 
ons betreft blijft u dit stimuleren door uw kind ook 
de andere dagen fruit mee te geven.  

We zullen het schoolfruit-project binnenkort 
evalueren. Tips, opmerkingen of verbeterpunten 
horen wij daarom graag. Deze kunt u aan één van de 
OC-leden op het schoolplein doorgeven of mailen 
naar oc-ehbennekom@outlook.com.  

Een hartelijke groet, 

De Oudercommissie  

Bericht van meester Slootweg: Graag willen we u 
weer op de hoogte stellen van de situatie rond onze 
Rachel. Sinds begin februari volgt ze het 
zogenaamde ketogeendieet met als doel de 
epilepsie te onderdrukken. We merken dat de 
epilepsie wel iets minder is geworden, maar zeker 
nog niet over is. Onlangs zijn we bij Bartimeus 
geweest vanwege twijfels over haar 
gezichtsvermogen. De problemen met het zicht van 
Rachel worden veroorzaakt door de verwerking in 

de hersenen, waardoor ze niet of nauwelijks ziet. De 
zorgen blijven onverminderd, maar we genieten  
ook veel  van ons meisje. We weten ons gedragen 
door de liefdevolle handen van onze God! Ook 
willen we graag danken voor het vele medeleven 
dat we ontvangen.  
                              M.v.g. Arjan en Hanneke Slootweg 
 
Tuinteam: Afgelopen zaterdag is het tuinteam weer 
aan de slag geweest met het snoeien, schoffelen en 
andere werkzaamheden in de tuin. Het ziet er weer 
netjes uit. Hartelijk dank voor jullie inzet!  

 
Bestuursnieuws april 2018 
Het is al weer even geleden dat er ‘bestuursnieuws’ is 

opgenomen in de nieuwsbrief. De laatste keer was in 

december 2017 en daarna hebben we in januari nog 

enkele mededelingen gedaan over de bestuurswisseling. 

Tijd dus voor een update. In de afgelopen maanden 

hebben we 3 keer vergaderd en is er in de 

tussenliggende weken het nodige bestuurswerk verricht. 

Een aantal belangrijke onderwerpen willen we graag met 

u delen. Niet in de minste plaats omdat het goed nieuws 

voor de school betreft. 

Kennismaking nieuwe ouders 

Zoals gebruikelijk hebben we vanuit het bestuur een 

kennismaking met ouders die voor de eerste keer hun 

kind aanmelden bij ons op school. In de afgelopen 

maanden is er maar liefst met 5 nieuwe gezinnen 

kennisgemaakt, waarvan ook een aantal uit Ede. Het is 

fijn om te merken dat ouders bewust voor een brede 

reformatorische en relatief kleinschalige school kiezen, 

zoals onze school. We heten hen vanuit het bestuur dan 

ook van harte welkom. 

Afronden jaarstukken 2017  

De afgelopen weken is er o.a. door de directeur-

bestuurder hard gewerkt om de jaarstukken van 2017 

samen te stellen. Zoals gebruikelijk zullen deze uiterlijk in 

juni a.s. worden gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en zullen deze ook openbaar gemaakt 

worden. In het jaarverslag kunt u teruglezen welke 

resultaten er in het afgelopen jaar zijn geboekt op het 

gebied van onderwijs, in de meest brede zin. Daarnaast 

wordt uiteraard het financiële jaarverslag gepubliceerd. 

We kunnen u vast melden dat het jaar 2017 financieel 

positief is afgesloten, conform verwachting. Een 

toelichting hierop zal gegeven worden tijdens de 

jaarvergadering, welke we D.V. in september van dit jaar 

zullen houden. 



Meer geld voor het basisonderwijs 

U heeft het vast ook zelf al gelezen in de media; vanuit 

de Rijksoverheid komt er de komende jaren structureel 

meer budget voor het basisonderwijs. Belangrijkste doel 

hiervan is werkdrukverlaging. Onze directeur is samen 

met het team bezig te zoeken naar de wijze waarop deze 

gelden het beste kunnen worden benut. Als bestuur zijn 

we uiteraard erg blij met de mogelijkheden die deze 

extra gelden met zich mee brengen.  

Afscheid dhr. B. van de Kraats, onderhoudscommissie 

Na circa 5 jaar hebben we afscheid genomen van dhr. B. 

van de Kraats als voorzitter van de 

onderhoudscommissie, vanwege zijn benoeming in het 

ambt van diaken in zijn kerkelijke gemeente. Hij heeft in 

de vergadering van 18 januari jl. voor de laatste keer een 

toelichting gegeven op de uitgaven voor het onderhoud 

van ons schoolgebouw en een update gegeven op de te 

verwachten uitgaven in de komende jaren. Het werk van 

de onderhoudscommissie is overgedragen aan 

bestuurslid H. Pluimers. Wij bedanken de heer Van de 

Kraats hartelijk voor zijn werk en wensen hem ook Gods 

zegen in de nieuwe taak die hem wacht als diaken.  

Ambitiegesprek met Medezeggenschapsraad  

Het is wettelijk voorgeschreven dat het bestuur 2x per 

jaar een gesprek voert met de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad (MR). Het bestuur ervaart het 

als erg waardevol om in gesprek te zijn over het 

uitgevoerde en toekomstige beleid met betrokken MR-

leden. Het eerste gesprek van dit jaar heeft 

plaatsgevonden op 29 maart jl. De MR volgt de 

uitvoering van het beleid van de school op basis van het 

Schoolplan. Een tweetal onderwerpen die op dit moment 

de bijzondere aandacht van de MR hebben, zijn 

‘communicatie’ en de besteding van de gelden voor 

werkdrukverlaging (MR heeft hier instemmingsrecht). 

Voor het onderwerp communicatie werkt het bestuur in 

samenwerking met de directie aan een 

communicatieplan. Ook is er gesproken over identiteit en 

de rol van het bestuur hierin. 

Update Statuten van de Stichting  

Onze school is in 1974 opgericht als Stichting met daarbij 

de Statuten. Deze zijn sindsdien ongewijzigd. De 

Vereniging Gereformeerde Scholen (VGS), waar onze 

school bij is aangesloten, heeft onlangs een Statutenscan 

uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de huidige 

actualiteit van de Statuten en of deze nog voldoen aan 

de huidige wet- en regelgeving. Omdat we sinds 2016 

een gewijzigd bestuursmodel hebben (toezichthoudend), 

is geadviseerd om de Statuten op een aantal zaken aan 

te passen. We maken van deze gelegenheid gebruik om 

de statuten ook tekstueel aan te passen met hedendaags 

taalgebruik. 

Als u naar aanleiding van bovenstaande of om andere 

redenen behoefte heeft aan contact met het bestuur, 

aarzel dan niet, maar neem contact op via 

secretaris@ehbennekom.nl. 

Hartelijke groeten, Klaasjan van der Maas 

Even voorstellen: 
Ik ben Jan Bosch, 37 lentes 

jong, getrouwd met Miranda 

en samen zijn we gezegend 

met vier zoons; Arthur (8), 

Thobias (6), Alexander (4) en 

Olivier (1). Ik ben opgegroeid 

in Ederveen en na ons 

trouwen zijn we in Bennekom gaan wonen, waar 

Miranda is opgegroeid. Voor haar was de Eben-

Haëzerschool bekend terrein en inmiddels ook voor mij 

en onze boys. 

Na de middelbare school en een Informatica opleiding op 

de HU ben ik in de ICT terecht gekomen, want 

automatiseren en digitaliseren is geweldig mooi werk! 

Op moment van schrijven werk ik ruim 6 jaar als Product 

Manager bij VitalHealth Software, een IT-onderneming 

die digitale oplossingen ontwikkelt voor de 

gezondheidszorg en onze missie is;“Een betere 

gezondheid voor ruim 6 miljoen mensen dankzij onze 

eHealth-applicaties”. VitalHealth is sinds eind 2017 

onderdeel van Koninklijke Philips N.V. Naast mijn werk 

ben ik vrijwilliger bij www.yona.nu, een beweging die 

jongeren helpt om onlinegedrag “fris” te houden. De 

resterende vrije tijd breng ik graag door met familie en 

vrienden en dan het liefst buiten, helemaal nu in het 

voorjaar! 

Eind vorig jaar ben ik gestart als bestuurslid met als 

portefeuille communicatie & PR en mocht u een goed 

idee hebben, dan horen we dat graag. Het is mijn hoop 

en bede om samen met u het goede te zoeken voor de 

school en onze kinderen voor het tijdelijke, maar zeker 

ook voor het eeuwige en dat in afhankelijkheid van een 

drie-enig God! 

Hartelijke groet, 

Jan Bosch, Toezichthouder  
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Vanuit de MR: Op de laatst gehouden vergadering zijn 

vanuit het bestuur o.a. het vakantierooster, de formatie 

en het ambitiegesprek ter sprake gekomen. Verder het 

reilen en zeilen binnen de school, waar de 

ouderbetrokkenheid aan bod kwam. 

We willen iedereen bedanken, die op de laatste 

contactavond verschillende tips en tops met ons als MR 

gedeeld heeft. We gaan hier zeker mee aan de slag! 

Misschien zijn er nog andere dingen die u met ons als MR 

wilt delen, daarvoor hoeft niet gewacht te worden tot de 

volgende contactavond! Spreek  één van ons aan, of 

schrijf een mailtje naar mr@ehbennekom.nl 

Om als MR bij te blijven, volgen 2 MR-leden een korte 

avondcursus. Zodoende weten we wat onze rechten en 

plichten zijn en kunnen we u op die manier nog beter 

vertegenwoordigen. 

Onze volgende vergadering is D.V. aanstaande woensdag 

25 april. 

Groeten, uw MR 
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 Prikbord 

Mountainbiken voor 

actie ‘Geloofwaardig’ 

JV Wageningen 

19 mei 
Klik hier voor meer 
informatie 

Driestar Educatief Ontmoetingsavonden 
Klik hier voor meer 
informatie 

Week 17 
Groep 3 t/m 6 

Plagen Ex 7/ Ex 8-9:12/ Ex 9:13, Ex 
10 

Week 17 
Groep 7 & 8 

Plagen in Egypte Ex 7:14-25, Ex 8/ 
Ex 9,10/ Ex 11,12, 2 Kor 5 

Week 20 
Groep 3 t/m 8 

Pinksteren Num 11:26-30/ Psalm 
51, 2 Sam 11, 12/ Hand 2:1-40 

http://ehbennekom.nl/prikbord
http://ehbennekom.nl/prikbord


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


