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Extra nieuwsbrief
Voorwoord
Hoe het u vergaat weet ik niet, maar nadat we in het
kerkelijk jaar en dus ook op school, het heilsfeit van
Pinksteren hebben gehad, ontstaat er een soort van
nieuw uitzien. We kunnen dat heel horizontaal invullen.
We zien uit naar het einde van het schooljaar, we zien uit
naar de laatste schooldag van groep acht, we zien uit naar
de nieuwe groep en de nieuwe juf of meester die onze
kinderen krijgen, maar dat uitzien kan ook van een heel
andere orde zijn. Daar geef ik nu geen woorden aan, dat
mag u voor uzelf doen.
We zijn dankbaar dat het schoolkamp goed is verlopen,
dat er bij het schoolreisje geen erge ongelukken zijn
gebeurd. Jammer dat we voor de bovenbouw het
schoolreisje vroegtijdig moesten afbreken, maar dat heeft
zo ook zijn voordeel, we gaan nog een keer. Over
dankbaarheid en vertrouwen gesproken. De collega’s van
de kleutergroepen merkten op, dat ze de hele morgen
prachtig weer hadden en pas toen de laatste leerling in de
auto zat om weer terug naar school te komen het pas
begon te regenen. En nu we het toch over opmerken
hebben: Wist u hoe goed de kinderen uit groep 1a naar
het Bijbelverhaal luisteren? Onlangs vertelde de juf het
verhaal over Ananias en Safira. Tijdens het buitenspelen
onder toeziend oog van een van de onderwijsassistentes,
zat de eigen juf wat werk in de klas te doen. Opeens
kwamen er twee kinderen geld in het potje voor de
zending doen. Toe ze weer naar buiten liepen zeiden ze
tegen de juf: ”We hebben niet alles in het busje gedaan,
we zeggen het maar even voor de zekerheid!” Worden als
kind, denk ik dan!

Agenda
Data 2021-2022
20 juni
29 juni
5 juli
6 juli
6 juli
8 juli

Leerlingen ’s middags vrij
i.v.m. werkvergadering
Gr 1 en 2 vrij i.v.m. Kijkregistratie
Afscheidsavond groep 8
11.50 wenmoment nieuwe
klassen
Schoonmaakavond
(Ouders F t/m K)
Start zomervakantie

Voor alle data geldt: bij leven en welzijn!
Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.
Aanwezigheid
Hans Roodbeen
13 mei t/m 17 juni
20 t/m 24 juni

Di/wo/vr
Ma/wo/do

Brigadier-ouders gezocht
Fijn dat er al veel ouders zich hebben aangemeld als
hulpouder!
Voor het brigadieren zoeken we nog wel een aantal
ouders.
Wie wil af en toe brigadieren?

Meester Roodbeen
We zoeken vooral ouders die aan het eind van de dag
willen brigadieren (maandag, dinsdag en donderdag om
15.00 uur, woensdag om 12.15 uur en vrijdag om 12.00
uur)

Schoonmaakavond 6 juli

Oven gevraagd

Zoals u wellicht weet, organiseren we 4 keer per jaar een
schoonmaakavond. Iedere ouder wordt één keer per jaar
ingedeeld om te komen schoonmaken.

De oven op onze school heeft het begeven. Is er
misschien iemand die een oven over heeft en deze aan
school wil geven?
Zo
ja,
dan
mag
uw
reactie
naar
administratie@ehbennekom.nl

Op 20 april is de eerste schoonmaakavond geweest. We
kijken terug op een geslaagde avond en een mooie
opkomst!
Fijn om te merken dat er onderling geruild was, als
iemand niet kon.
De indeling van ouders is als volgt:
Datum (D.V.)
Wie zijn er aan de beurt?
6 juli 2022
Ouders met achternaam F
t/m K
Oktober 2022 – datum Ouders met achternaam L
n.t.b.
t/m fam. van Roest
Januari 2023 – datum Ouders met achternaam
n.t.b.
fam. Romeijn t/m Z
April 2023 – datum n.t.b. Ouders A t/m E

School niet bereikbaar?

Ben je verhinderd die avond? Graag zelf onderling ruilen
of voor vervanging zorgen.

Ouderavond Sociale Veiligheid
Vorige week dinsdagavond stonden we stil bij diverse
thema’s rondom Sociale Veiligheid. Alice Methorst van
Driestar-Educatief nam ons mee in de wereld van PCM
en diverse collega’s hadden zich verdiept in
onderwerpen als Kwink, SterkWerk en Sociale Veiligheid
in het algemeen. Ook het bestuur organiseerde een
workshop. Het was niet alleen een leerzame, maar ook
nuttige avond waar veel ruimte was voor onderlinge
ontmoeting. Deze week ontvangt u allemaal nog een
paar korte vragen omdat we benieuwd zijn naar hoe u
deze avond hebt ervaren.

Welkom groep 1b

De oudercommissie
Laura Klijnsmit, Esther van 't Hul, Marije Blankestijn, Erica
Wagtho, Melinda Versluis en Heleen Polinder

