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Voorwoord
Een laatste groet vanuit de school. Een jaar dat we niet
licht vergeten, ligt achter ons. Zaken die we nooit voor
mogelijk hielden, werden realiteit. Ontwikkelingen die we
nog lang voor ons zagen liggen, waren er opeens. Weinig
leerkrachten zijn hun loopbaan begonnen met ook maar
een enkele gedachte aan onderwijs op afstand via Zoom
of Teams. Maar ook u als ouder had niet kunnen
bevroeden ooit nog eens thuis als juf (of meester) met de
kinderen aan het werk te gaan. Nu terugkijkend, mogen
we dankbaar zijn voor hoe alles is verlopen. Natuurlijk,
het was soms ingewikkeld, maar we mogen toch onze
zegeningen tellen. Mag ik er een paar noemen? Elke dag
ging de Bijbel open, ook tijdens de periode van onderwijs
op afstand. Onder de leerlingen hebben we geen ernstig
zieke gehad. Na de thuisperiode was iedereen weer op
school. Tijdens de thuisperiode hebben we prachtig weer
gehad, zodat kinderen veel naar buiten konden. Bij
terugkomst naar school bleek de achterstand enorm mee
te vallen. Ook als leerkrachten en ouders hebben we uit
deze crisis mooie en belangrijke dingen geleerd. Telt u
verder?
We gaan nu opnieuw een soort van thuisperiode in, maar
zonder de hectiek van schoolwerk. Vakantie, een periode
van rust. Ik hoop dat het dat ook voor u als ouders is: een
periode van rust en van bezinning. Zijn juist ook de
vakantieperiodes niet goed om ook eens als gezin een
bezinnend moment te nemen, zoals u dat mogelijk ook
deed tijdens de periode van thuisonderwijs..? Samen stil
te staan rondom de rust waar de Bijbel van spreekt en dat
wens ik u allen toe:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Voor nu een goede vakantie en tot bij leven en welzijn
maandag 31 augustus.
Meester Roodbeen
v

Data 2020-2021
17 juli t/m 28 Zomervakantie
augustus
10 en 15 september
Luistergesprekken
Zie voor meer data de online agenda op het afgeschermde
gedeelte van onze website.

Lief en leed
Bij de familie Van ’t Hof is afgelopen zaterdag een dochter
geboren. Zij heet Nanette. Nanette is het zusje van Gijs
(groep 4), Margje (groep 2) en Dick (groep 1a). Vanaf
deze plaats van harte gefeliciteerd met de geboorte van
jullie dochter en zusje en we wensen jullie toe dat zij mag
opgroeien tot eer van haar Schepper: Elk die Hem vreest,
hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan,
deelgenoot (psalm 115: 7 ber.).

Luistergesprekken
In het nieuwe schooljaar willen we graag aan het begin
van het schooljaar weer de zgn. luistergesprekken met u
als ouders houden. Luistergesprekken zijn tien
minutengesprekjes met de leerkracht(en), waarbij het
gaat om ‘een goede start maken’ en ‘op een goede manier
samen kunnen werken aan de ontwikkeling van uw
kind(eren)’. We willen u de data waarop de
luistergesprekken worden gehouden, vast doorgeven. Dit
zijn donderdag 10 september en dinsdag 15 september.

Corona- protocol na
zomervakantie
Toen we na de meivakantie gedeeltelijk

en na de
Pinkstervakantie weer helemaal open mochten als
school, hebben we volgens een speciaal protocol
gewerkt. Inmiddels konden er door de versoepelingen
meerdere aanpassingen gedaan worden. Toch zullen we
een aantal ‘zaken’ uit het protocol meenemen het
nieuwe schooljaar in. Omdat het nodig is en/ of omdat de
ervaring hiermee in de achterliggende periode positief is
geweest.
Voor na de zomervakantie geldt het volgende:
Schooltijden, zoals ze eerder ( in de nieuwsbrief van 15
juni) aan u zijn meegedeeld:

School niet bereikbaar?
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De onderbouw heeft op vrijdagmiddag geen school.
Elke klas heeft zijn eigen ingang/ uitgang :
Groep 1 en 2 maken gebruik van de kleuteringang
Groep 3, 4, 7 en 8 – hoofdingang
Groep 5 en 6 – achteringang voetbalplein
Het hek gaat om 8.20 uur open. Vanaf dat moment
mogen de kinderen (hun fiets in de fietsenstalling zetten
en) naar binnen. Ze gaan dus gelijk, door hun eigen
ingang naar binnen en spelen voor schooltijd niet op het
plein.
Voor de kleuters geldt: de deur van de kleuteringang gaat
om 8.20 uur open en vanaf dat moment kunt u uw kind
in de klas brengen. De kleuters mogen tussen de middag
(als ze thuis gaan eten) en aan het einde van de
schooldag ook weer aan de kant van het kleuterplein
opgehaald worden. U mag wachten op de
‘fietsenparkeerplaats’, tussen de beugels of op de stoep
aan de Boterbloem, zodat we het fietspad vrij houden
voor doorgaand fietsverkeer.
We blijven regelmatig onze handen wassen, ook in het
nieuwe schooljaar.
We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u in de
laatste vakantie week bij aanpassingen of veranderingen
per mail op de hoogte stellen.
We raden u aan de informatiebrief die u aan het begin
van het nieuwe schooljaar van de groepsleerkracht(en)
ontvangt, goed door te lezen. Hier staat belangrijke
informatie in.
Ook de schoolgids die t.z.t. op de website komt is het
lezen waard.

Oproep brigadieren
Er zijn nog enkele gaten in het rooster voor het
brigadieren:
Wie zou ons kunnen helpen op donderdag om 12.00 uur
of vanaf 1 feb op dinsdag om 15.00 uur?

Afscheid leerlingen
Behalve van de leerlingen van groep 8, nemen we ook
afscheid van 3 andere leerlingen:
Evert-Jan Huttinga (groep 6) hoopt naar de
Rehobothschool in Ochten te gaan. Ook nemen we
afscheid van Alwin Bos (gr. 4). Hij hoopt na de vakantie
naar de Stadhouder Willem III school in Ede te gaan. En van
Lucas van Ginkel uit groep 5, die na de zomervakantie naar
basisschool de Wittenberg in Scherpenzeel zal gaan,
omdat hij naar Scherpenzeel gaat verhuizen. We wensen
jullie op je nieuwe school ook een fijne en goede tijd toe!

Afscheid collega’s
Vandaag zullen we afscheid nemen van juf Ebbers, de juf
van groep 5. Zij hoopt na de vakantie in Opheusden te
gaan werken. We bedanken de juf voor alles wat zij voor
de school en voor de kinderen heeft mogen doen! We
wensen haar Gods Zegen toe in het toekomende.
Eveneens nemen we afscheid van juf Adriaanse en juf
Marchal. Ook jullie willen we heel hartelijk bedanken voor
jullie inzet en voor alles wat jullie in het achterliggende
schooljaar op school hebben mogen doen, met en voor
de kinderen! We wensen jullie Gods Zegen toe voor de
toekomst!

Thuis-Editie Kunstfestival
In de laatste schoolweek hebben alle kinderen een tasje
of doos ontvangen met een aantal creatieve opdrachten.
Uiteraard is het niet verplicht om dit uit te voeren, wel is
het erg leuk om er daadwerkelijk mee aan de gang te
gaan. Ook onder onze leerlingen is er veel creatief talent
aanwezig. Dit tasje/doosje is aangeboden op alle
Bennekomse basisscholen. De reden: elk jaar werd er op
een zaterdag in juli een kunstfestival voor de jeugd
georganiseerd in het centrum van Bennekom. Kinderen
konden daar kennismaken maken met een aantal
werkvormen en gingen veelal met iets waar zij trots op
waren naar huis. In verband met Corona kon dit festival
dit jaar niet georganiseerd worden, als compensatie
heeft het organiserende comité het idee opgevat om de
kinderen van de basisschool een thuis-editie aan te
bieden. Dus aan de slag en we hopen dan ook een aantal
kunstwerken van onze leerlingen straks te zien in de
etalage en/of facebook. (zie de folder in het pakket )

Terugblik afscheid groep 8
Op dinsdag 14 juli hebben we afscheid genomen van
groep 8. De groep werd aan het einde van de middag
opgehaald bij kasteel Hoekelum en werd met een kar
achter een trekker, met een omweg, naar school
gereden. In hun feestelijke kleding stapten de leerlingen
uit,
liepen over de rode loper ( onder een
ballonnenboog door) en gingen voor de laatste keer als
leerling door de hoofdingang naar binnen.
Samen met de leerkrachten van groep 8 en meester
Roodbeen hebben we genoten van allerlei lekkers, dat
door diverse ouders was klaargemaakt. Buiten viel de
regen gestaag neer, vandaar dat we tussen het
hoofdgerecht en het dessert nog een aantal spelletjes
deden, waaronder stoelendans waarbij Anita uiteindelijk
als winnaar overbleef.
Rond 19.00 uur kwamen de eerste ouders aan, ze kregen
een plaats toegewezen in de hal. Wel een vreemd
gezicht, steeds twee stoelen gevolgd door de inmiddels
bekende anderhalve meter en weer twee stoelen.
Gelukkig paste alles net in de hal van de school.
Voordat het officiële programma van start ging, enigszins
ingekort en gewijzigd in verband met beperkingen door
Corona, konden de ouders genieten van een flitsend
klankbeeld over groep 8 door de jaren heen.
De avond werd geopend door meester Roodbeen ,
vervolgens vertelde meester Driessen het laatste
Bijbelverhaal aan deze groep. Vanuit Jesaja 45 klonk de
oproep “Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle
gij einden der aarde want Ik ben God en niemand meer”.
In de King James vertaling klinkt deze oproep nog
dringender: “Look unto Me and be ye saved”.
Door de voorzitter van het bestuur, dhr. Preuter, werden
vervolgens symbolisch de Bijbels/dagboeken en
getuigschriften uitgereikt.
Aan de hand van babyfoto’s werden de leerlingen door
de juf en de meester met enkele rake zinnen getypeerd.
Als sluitstuk van de avond kwamen de leerlingen voor het
laatst in actie, met de hele klas werd een met zang
omlijst stuk opgevoerd rondom het stokje van een
dirigent.
Na dit stuk werd door de leerlingen een cadeau
aangeboden aan school, een prachtige picknicktafel met
daarbij een tegel waarop een foto van deze groep staat.
Te bewonderen op het plein aan de Molenstraatzijde.
Nadat de voorzitter de avond met gebed had gesloten,
werd er buiten nog even gezellig nagepraat, voordat men
huiswaarts keerde.
Vanaf deze plaats wensen we de leerlingen veel plezier
en succes toe op het Voortgezet Onderwijs.

Naar de Meerwaarde in Barneveld gaan Christian en Loïs.
Naar het VLC in Kesteren gaan Martin, Nadine en Sophie.
Naar de Jacobus Fruytier SG in Apeldoorn gaan Anita,
Fleur, Geerten, Henrik, Inge, Lydia, Marie-Lynn, Mathilde
v.d. S. en Renske.
Naar het Ichthus-College in Veenendaal gaan Charlotte,
Chilian, Elise, Gideon, Jonathan, Julia, Mathilde H, Priscilla
en Suzanne.

Terugblik kamp groep 8

Pilot samenwerking jeugdhulp

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een mooie
terugblik van het kamp in de vorm van een gedicht. Dit is
gemaakt door een aantal leerlingen van groep 8.

In de nieuwsbrief van januari 2020 hebben wij u op de
hoogte gesteld van de pilot samenwerking jeugdhulp. We
hebben toen aangegeven dat orthopedagoog Marieke
Bremmer iedere week een aantal uur beschikbaar was
voor ondersteuning en begeleiding van leerlingen,
ouders en leerkrachten. Een aantal (ouders van)
leerlingen uit de onderbouw zijn in het kader van de pilot
ondersteund gedurende de eerste maanden van dit jaar.
Net voordat de coronacrisis begon, heeft Marieke echter
keuzes moeten maken wat betreft haar werkzaamheden
en heeft ze besloten zicht terug te trekken uit de pilot.
Gedurende de weken dat de school gesloten was, kon de
pilot evenmin doorgang vinden. We hebben ons wel
kunnen bezinnen op een doorstart van de pilot. We zijn
blij u mee te kunnen delen dat we een organisatie
hebben kunnen vinden die een begeleider ter
beschikking kan stellen. We hopen zo dat we na de
zomervakantie weer van start kunnen met de pilot. In een
van de eerste nieuwsbrieven na de vakantie hopen we u
hier meer over mee te kunnen delen.

Peuteropvang Bijdehandjes

Welkom bij Christelijke
Kinderopvang BijdeHandjes!
BijdeHandjes is een professionele organisatie die
kleinschalige kinderopvang biedt vanuit christelijke
waarden en normen en geven hier op verschillende manieren
invulling aan. Wij hebben diverse varianten van
kinderopvang voor kinderen in leeftijd van 0-13 jaar.
Op de onze locatie bieden wij ook peuteropvang aan, voor
peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Ben jij ouder van een
kleine lieve Peuter? Op onze peuteropvang hebben wij
ruimte om jouw kindje zijn of haar talenten te laten
ontdekken. Peuteropvang is samen groeien, samen plezier
maken en gezellig met vriendjes en vriendinnetjes
spelenderwijs te leren als voorbereiding op de basisschool.
Ook voor kinderen met een indicatie voor Voorschoolse- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben wij een plekje.

Een ochtend op de
Peuteropvang
We starten de dag gezellig met elkaar in de kring, ook Puk is
erbij. We luisteren naar een verhaal uit de peuterbijbel en zingen
vrolijke (christelijke) kinderliedjes. Daarna gaan we spelen in de
hoeken of maken een mooi werkje. Dan is het tijd voor het
fruitmomentje en wat drinken en dan....trekken we onze jassen
aan en gaan lekker naar buiten, samen spelen en plezier
maken!

Nieuwsgierig?
Wilt u samen met uw kindje geheel vrijblijvend een keertje
komen kijken? U en uw kindje(s) zijn van harte welkom!

Mail of bel voor meer informatie naar
planning@bijdehandjes.info of bel 0342 44 03 10

Vanuit de CJG
Veel gezinnen vieren hun zomervakantie dit jaar thuis.
Daarom organiseren verschillende organisaties uit de
gemeente Ede allerlei leuke en interessante
zomeractiviteiten. Voor elke leeftijd zit er wat bij! Ook
voor de ouders en verzorgers.
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief: Zomeractiviteiten in
Ede.

