
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 16 

20 mei 2019 

 

Voorwoord 

De laatste periode op school is begonnen. Dat betekent niet 

dat we al aan het afronden zijn, er moet nog een heleboel 

gebeuren!  De jongens en meisjes van groep 8 zijn bezig met 

de voorbereidingen voor het schoolkamp. Aanstaande 

woensdag zullen ze voor 3 dagen naar Hulshorst vertrekken. 

Andere groepen kijken uit naar het schoolreisje volgende 

week. We wensen jullie allen mooie dagen toe!  

Volgende week is het Hemelvaartsdag! Een gedenkdag! De 

kroningsdag van de Heere Jezus. In de catechismus wordt het 

zo treffend verwoord wat het nut van de hemelvaart is: “… 

dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens 

kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende 

ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is”.  

Gezegende dagen toegewenst!  

 

Agenda 

Data 2019  

22 – 24 mei 
Donderdag 23 mei 

Schoolkamp groep 8 
Continuerooster ivm 
vossenjacht 

29 mei Schoolreis 
Ramen zemen 

30 mei Vrij ivm Hemelvaartsdag 

31 mei Extra vrije dag 

6 juni Leerlingbijeenkomst 
Pinksteren 

7 en 11 juni   Extra vrije dagen 

11 juni Studiedag voor 
leerkrachten 

18 juni Inspectiebezoek 

21 juni 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!  

Schoolkamp en continuerooster 

Aanstaande woensdag om 7.00 uur hopen de kinderen van 
groep 8 naar Hulshorst te vertrekken, waar ze 3 dagen 
zullen verblijven. We wensen hen en hun begeleiders een 
fijn kamp toe en we hopen dat we ze vrijdag allemaal weer 
gezond terug mogen zien.  
 
Continuerooster: Let op: as. donderdag is er weer een 
continue-rooster: alle kinderen eten op school! De eerste 
bel gaat om 8.25 uur, de school begint om 8.30 uur en de 
school is om 14.00 uur uit. Dit i.v.m. deelname door de 
leerkrachten aan de vossenjacht van het kamp van groep 
8. 

 

Proefweek nieuwe schooltijden 

In tegenstelling tot wat er in de schoolgids op pagina 46 staat 

vermeld, zullen we dit schooljaar geen pilot draaien met 

nieuwe schooltijden. Dus voor de schoolweken van 27 mei 

t/m 6 juni gelden de gewone schooltijden. 

In het komende schooljaar gaan we deze pilot in de 1e helft 

van het schooljaar wel draaien en zullen u hierover tijdig 

informeren. 

Rapportmappen 

Heeft u de rapportmap(pen) van uw kind(eren) al 
teruggeven aan de leerkrachten? Als u ze nog thuis heeft, 
wilt u ze dan inleveren?  

http://www.ehbennekom.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op woensdag 29 mei zullen de leerlingen van groep 1a – 7 

op schoolreis gaan. De kinderen van groep 1b zullen op 

dinsdagmiddag 28 mei hun ‘schoolreisje/ uitstapje’ hebben.  

Schoolreis groep 1 - 7 Spelletjesdag 

Op vrijdag 21 juni zullen we onze spelletjesdag hebben: de 

onderbouw ’s morgens en de bovenbouw ’s middags. Voor 

beide momenten kunnen we hulp van ouders gebruiken. Als 

u wilt helpen, kunt u zich opgeven bij Gea Boeder  

Bij de familie Van der Poel is afgelopen vrijdag een zoon geboren. Een broertje voor Olivier (groep 6). Hij heet Joshua. Vanaf 

deze plaats van harte gefeliciteerd en we wensen jullie toe dat Joshua mag opgroeien tot eer van zijn Schepper: “Elk die 

Hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaân deelgenoot. 

Lief en leed 

 

Op vrijdagmorgen 14 juni is er een moment om als ouders 

samen te bidden voor de kinderen en leerkrachten van 

onze school. We komen samen tussen 9.00 en 10.00 uur 

aan de Wildekamp 34 in Bennekom. Iedereen is van harte 

welkom. Misschien heb je nog nooit een 

gebedsbijeenkomst mee gemaakt, net als de meeste 

ouders die er de eerste keren bij waren (vraag hen eens 

naar hun ervaring!). Ook als je liever niet hardop een gebed 

uitspreekt, voel je dan toch vrij om te komen. Kleine 

kinderen onder de vier jaar kun je gewoon meenemen.  De 

kracht van het gebed is groot en ook zo hard nodig. Daarom 

willen we met elkaar bidden voor onze kinderen en voor de 

school.  

Graag hoor ik per mail of app even of je komt. (Maar ook als 

je op het laatste moment besluit om te komen: welkom!). 

 

Vriendelijke groet, 

Annemieke van der Horst  

 

Gebed voor de school – 14 juni 

Bent u op zoek naar Peuteropvang? Dan bent u bij 

BijdeHandjes aan het juiste adres.  

Ben jij ouder van een kleine lieve peuter? Op onze 

peuteropvang hebben wij ruimte om jouw kindje zijn of 

haar talenten te laten ontdekken. En gezellig met vriendjes 

en vriendinnetjes spelenderwijs te leren als voorbereiding 

op de basisschool. Wij doen dit vanuit een christelijke 

identiteit en geven hier op verschillende manieren invulling 

aan. We starten bijvoorbeeld met een verhaal uit de 

peuterbijbel en zingen vrolijke (christelijke) kinderliedjes.                 

Ieder kind vanaf 2,5 jaar is bij ons van harte welkom! Ook 

voor kinderen met een indicatie voor Voorschoolse- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben wij een plekje.  

Nieuwsgierig?  

Wilt u samen met uw kindjes geheel vrijblijvend een keertje 

komen kijken? U en uw kindje(s) zijn van harte  

welkom! Bel of mail dan naar Ria Koster, Manager 

Peuteropvang                                                                                   

ria@bijdehandjes.info.               

 

Peuteropvang Bijdehandjes 



 

Week 21 
Groep 3 & 4 

Zendingsreizen (1)  Hand 9:20-
31/Hand 11:19-26 en 13:1-4/ 
Hand 13:4-12 

Week 21 
Groep 5 & 6 

Zendingsreizen (1)  Hand 9:20-
31 en Gal 1:15-24/Hand 11:19-
26 en 13:1-4/ Hand 13:4-12 

Week 22 
Groep 3 t/m 6 

Zendingsreizen (2)  Hand 
13:13-48/ Hand 13:49-14:6/ 
Hand 14:6-20 

Week 21 
Groep 7 & 8  

Paulus: bekeerlingen  Hand 
18, Hand 20:7-12, Fil 2:19-30/ 
Hand 18:24-28, 2 Tim 4:10, 
Hand 18:7-11/ Hand 16:11-15, 
Hand 17:1-9, Kol 1:7-8 

Week 22 
Groep 7 & 8  

Paulus: tegenstanders Hand 
19:23-40, Kol 4:14, 2 Tim 4:10 
en Filem 1:24/ Hand 13:4-12 

 

Bijbelrooster 


