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Nieuwsbrief
Voorwoord
Twee weken vakantie, het lijkt veel, maar ze zijn zo voorbij.
Vanmorgen mochten we weer met elkaar beginnen. Alle
collega’s en de meeste kinderen mochten we weer welkom
heten. Dankbaar dat er in de vakantie geen erge dingen zijn
gebeurd met leerlingen en collega’s. Dankbaarheid past er
sowieso in de afgelopen periode. Na Goede Vrijdag mochten
we elkaar op zondagmorgen begroeten met: De Heere is
waarlijk opgestaan. De paasjubel die nog lang in gebruik was
bij de jonge kerk. In de loop van de tijd zijn we dit goede
gebruik kwijtgeraakt. Dankbaarheid afgelopen zondag. Na 4
mei, de dag waarop we de gevallenen in onder andere de
Tweede Oorlog herdachten, kwam 5 mei. De dag waarop we
de bevrijding herdenken van vijf jaar onderdrukking.
Dankbaarheid, het is een houding die we mogen leren aan
onze leerlingen. School is niet alleen de plaats waar we leren
lezen, schrijven en rekenen, maar ook leren wie we zijn en
hoe we met elkaar mogen samenleven. Daarbij hebben we
elkaar, ouders, leerkrachten, bestuur, vrijwilligers en allen die
om de school staan hard nodig.
Meester Roodbeen

Agenda
Data 2019
20 mei
22 – 24 mei
29 mei
30 mei
31 mei
6 juni
7 en 11 juni
11 juni
18 juni
21 juni

Schoolfotograaf
Schoolkamp groep 8
Schoolreis
Ramen zemen
Vrij ivm Hemelvaartsdag
Extra vrije dag
Leerlingbijeenkomst
Pinksteren
Extra vrije dagen
Studiedag
voor
leerkrachten
Inspectiebezoek
Spelletjesmorgen groep 1 -4
Spelletjesmiddag groep 5 -8

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data
en
nieuwe
foto’s
ook
onze
website
(www.ehbennekom.nl) in de gaten!

Werkzaamheden en veiligheid
De werkzaamheden aan de Molenstraat vorderen gestaag, de
voorzijde van de school is de eerstkomende weken niet
bereikbaar per auto. Vanaf deze week zal de Achterstraat
doodlopend zijn, in verband met werkzaamheden op het
kruispunt Achterstraat-Molenstraat.
De Molenstraat is dan open voor het verkeer vanaf de Van
Balverenweg tot aan de Bereklauw.
Zodoende is de achterzijde van de school wel bereikbaar.
Op 27, 28 en 29 mei zal er gefreesd en geasfalteerd worden
aan de voorzijde van de school.
Wilt u uw kind bij het hek komen ophalen en samen
oversteken?
Ook qua parkeerruimte zal het wat behelpen zijn. Denkt u ook
hier aan de veiligheid van uw kind(eren) bij het in- en
uitstappen en oversteken?

Inventarisatieformulier
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u weer het
inventarisatieformulier voor het opgeven van het
overblijven voor volgend jaar en voor hulp bij activiteiten.
Wilt u dit formulier uiterlijk woensdag 15 mei op papier of
per mail inleveren bij Gea Boeder

Schoolfotograaf
Op maandag 20 mei zal de schoolfotograaf weer op school zijn. Er zullen portretfoto’s en klassenfoto’s van de kinderen
gemaakt worden. Dit jaar is er ook weer een mogelijkheid om familiefoto’s te maken. Voor de schoolgaande kinderen zal dit
’s middags, onder schooltijd, gebeuren. Heeft u kleinere, niet schoolgaande kinderen thuis, is er tussen de middag
gelegenheid om een familiefoto te laten maken. In de begeleidende brief (bijlage) staat hierover meer informatie, lees deze
informatie goed door. Voor vragen kunt u terecht bij juf Pul.

Schoolreis groep 1 - 7

Welkom

Op woensdag 29 mei zullen de leerlingen van groep 1a – 7
op schoolreis gaan. Over de bestemming en andere
wetenswaardigheden voor deze dag, krijgt u informatie via
de groepsleerkrachten.
De kinderen van groep 1b zullen op dinsdagmiddag 28 mei
hun ‘schoolreisje/ uitstapje’ hebben. Ook hierover krijgt u
nog informatie via de groepsleerkrachten.

Vandaag is Benjamin Breunissen voor het eerst op school.
Hij zit nu ook in groep 1b. We heten Benjamin van harte
welkom en wensen hem een fijne tijd toe bij ons op school.
Jill van der Vliet is voor de meivakantie al bij ons in groep 1b
gekomen. We wensen ook jou een fijne tijd toe bij ons op
school!

Ramen zemen
Omdat bijna alle lokalen leeg zijn op woensdagmorgen 29
mei, leek het ons goed om deze morgen de ramen aan de
binnenkant van de school weer eens een goede beurt te
geven. Wilt u ons helpen met ramen zemen? Dan kunt u
zich opgeven bij Gea Boeder. Graag voor woensdag 15 mei.

Ede Doet/ Bennekom Doet
Fantastisch! Wat zijn er veel cheques binnengekomen! En….
We hebben ons doel gehaald…. € 3.104,00 is er aan
cheques gedoneerd en we kunnen ons schoolplein verder
gaan aanpakken! Iedereen hartelijk dank voor het doneren
en het verzamelen van de cheques. De prijs die beloofd was
voor de klas die voor de meeste cheques zorgde, gaat naar
groep 8. Een tweede prijs gaat naar Lydia Boonzaaijer, die
gedurende de hele spaarperiode enorm veel cheques bij
elkaar heeft weten te krijgen voor ons schoolplein! Dank
voor jullie inzet. De prijs komt binnenkort naar jullie toe.

Einde Schoolfruit
Einde schoolfruit-project, woensdag fruitdag!
Voor de vakantie was het de laatste week dat we schoolfruit
ontvingen. Iedere week kregen we voor drie dagen fruit
geleverd ananas, komkommer, grapefruit, noem maar
op. Het was het tweede jaar op rij dat we meededen aan dit
project en 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 opnieuw nooit gelukt, heel erg bedankt!
Vanaf deze week is er 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 echter
gewend om drie keer per week fruit te eten op school, stopt
u dus gerust vaker een gezonde pauze hap in de schooltas.
We zullen het schoolfruit-project binnenkort evalueren.
Tips, opmerkingen of verbeterpunten horen wij daarom
graag. Deze kunt u aan een van de OC-leden op het
schoolplein
doorgeven
of
mailen
naar
ocehbennekom@outlook.com.
Een hartelijke groet,
De Oudercommissie

Bijbelrooster
Week 19
Groep 3 t/m 6
Week 20
Groep 3 t/m 6
Week 19
Groep 7 & 8
Week 16
Groep 7 & 8

Ook de heidenen Hand 8:2640/ Hand 9:32-43/ Hand 10:148
Honger en zwaard Hand
11:19-12:2/ Hand 12:3-19/
Hand 7:54-60 en 9:1-19
Het Koninkrijk-2 Rom 8:1519/ Matt 12:22-28/ Matt 18:110
Het Koninkrijk-3 Daniël 2/
Matt 28:16-20/ Openb 21 en
22

