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Excuses
Voordat ik verder ga met hier iets te schrijven, wil ik eerst u
mijn excuses aanbieden. In de afgelopen nieuwsbrief meldde
ik een enkele dag van te voren dat de school op donderdag
23 mei afwijkende schooltijden had. Diverse ouders hebben
hier hinder van ondervonden, kinderen die onverwachts
eerder naar school gebracht moesten worden en dus ook
eerder thuis waren, een cursus die afgezegd moet worden,
dit had zo niet mogen gebeuren. Nogmaals excuses en we
zullen dit in het vervolg zorgvuldiger doen.

Data 2019
6 juni

Leerlingbijeenkomst
Pinksteren
Extra vrije dagen
Studiedag
voor
leerkrachten
Inspectiebezoek
Spelletjesmorgen groep 1 -4
Spelletjesmiddag groep 5 -8
Plantjes
inleveren
in
speelzaal, voorzien van
naam en groep

7 en 11 juni
11 juni
18 juni
21 juni
27 juni

Voorwoord
Terwijl ik dit schrijf hoort ik diverse klassen zingen. Het
voordeel van mooi weer is dat af en toe het raam open kan.
Het gevolg daarvan is, dat je buiten het zingen kunt horen.
Hoe mooi, wanneer je voorbij de school gaat en je dan hoort:
Zo moet de Koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag.
Ontzag is het woord dat past wanneer je de machtige donder
en de indrukwekkende lichtflitsen langs het firmament ziet
gaan. God spreek in de natuur. Dat mogen we ook onze
kinderen weer meegeven. Een paar vrije dagen hebben we
achter de rug en vanmorgen ging de schooldeur weer open.
Fijn dat iedereen er weer was. Vanmorgen ging de
Bijbelvertelling nog over Hemelvaart, maar we leven naar de
herdenking van het feest van de uitstorting van de Heilige
Geest toe. Donderdag zullen we daar in de
leerlingbijeenkomst op school ook bij stil staan.
Meester Roodbeen

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

Brief 3e contactmoment
Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief over een eventueel
derde contactmoment met de leerkracht van uw
kind(eren).
Let u op de inleverdatum?

Vakantierooster

Hieronder het vakantierooster
Herfstvakantie midden
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart

Foto Koch

Pinkstervakantie
Zomervakantie midden

Morgen krijgen de kinderen hun strookje met de inlogcode
mee, waarmee u bij Foto Koch kunt inloggen en de
portretfoto’s, klassenfoto’s (en indien gemaakt de
familiefoto’s) kunt bekijken en eventueel bestellen.
Als u binnen 10 dagen inlogt, kunt u de klassenfoto gratis
(mee) bestellen.

Dankdag
Biddag
Laatste vrijdag voor de
zomervakantie

2019-2020
ma 21-10 t/m vr 25-10
ma 23-12 t/m vr 03-01
ma 24-02 t/m vr 28-02
vr 10-04 t/m ma 13-04
ma 27-04 t/m di 05-05
do 21-05 t/m vr 22-05
ma 01-06 t/m
vr 06-06
ma 20-07 t/m vr 28-08

6 nov 2019
11 mrt 2020
Vr 17 juli

Herhaalde oproep: hulp spelletjes

Herhaalde oproep MR

21 juni hopen we onze spelletjesmiddag te houden.
Hiervoor hebben we de hulp van u als ouders nodig.
Tot nu toe hebben 10 ouders zich opgegeven om te
helpen. Maar dit is nog te weinig. Wie komt ons nog
meer
helpen?
Graag
opgeven
via
administratie@ehbennekom.nl.

Voor de oudergeleding van de MR komen er weer
verkiezingen aan. Christiaan Korpershoek is na twee
termijnen aftredend en niet herkiesbaar. Er ontstaat
hierdoor een vacature binnen de oudergeleding van de MR.
Op de vorige oproep zijn er geen reacties gekomen. Wilt u
er nog eens goed over nadenken of dit iets voor u is?
U kunt uw reactie sturen naar MR@ehbennekom.nl.

Formatie
De indeling voor het nieuwe schooljaar is elk jaar weer een
hele puzzel en dat is dit jaar niet anders. We zijn een heel
eind, er moeten nog een aantal ‘puntjes op de i’ gezet
worden. In de volgende nieuwsbrief zullen we de formatie
met u delen.

Kwink
Bij deze nieuwsbrief vindt u 2 bijlages over Kwink:
Oudernieuws en een nieuwe koelkastposter.

Hartelijk dank!
Afgelopen woensdag was het op school, ondanks de
afwezigheid van de kinderen, een drukte van belang.
Moeders met emmers, sponzen en zemen. Aan het eind van
de morgen waren alle ramen schoon en dat zijn er heel veel.
Heel hartelijk dank voor uw inzet!!

Lief en leed
Via de post kregen wij het bericht dat bij meester Tros een
dochtertje is geboren: Rozemarijn. Van harte gefeliciteerd!

Bibliotheek-oproep!
Als eerste: wij roepen u op om in uw mailbox te kijken. Is er
vandaag (of morgen) een mailtje binnen gekomen van de
schoolbibliotheek? Dan vragen wij u het ‘te-laat-geld´,
€0,20 of een veelvoud daarvan, z.s.m. te betalen. Graag op
de achterkant van het biebpasje plakken of print de mail uit
en plak daar het bedragje op. Geef het mee naar school.
Dan komen wij het altijd tegen en kunnen we de ‘te-laatlijst’ leeg maken. Dit is voor ons het minst leuke om mee
bezig te zijn en we vinden het vervelend als we steeds uw
kind om geld of soms om boeken moeten vragen die niet
retour komen. Gelukkig wordt het vaak ook goed
afgehandeld, maar op dit moment is de lijst bijna niet op
één A4tje af te drukken …
Als tweede: we zijn op zoek naar een moeder die ons team
komt versterken! In het nieuwe schooljaar is er anders een
lege plaats. Ben je in de gelegenheid om 1 maandagmiddag
in de 2 á 3 weken in de bibliotheek mee te helpen? Meld je
aan bij één van ons of via administratie@ehbennekom.nl.
We zien naar je uit.
Cora de Haan, Gea Koekoek, Anita Heij, Arianne Budding en
Anette Joosten

Floralia
Dertien trays, 235 plantenpotjes met een paar groene
blaadjes en de eerste bloemknopjes, dat is het begin van
donderdag 16 mei. Frida en Rineke beginnen binnen de
papierentasjes te vullen met een verzorgingskaart en 2 zakjes
plantenvoeding gesponseerd door Pokon/Naturado. Buiten
vult Marion de tasjes verder met een mini petunia. Al snel
staat de stoep vol met tientallen tasjes. Ik help waar nodig,
verplaats tasjes en vul materialen aan. Voorzichtig zien we de
voorraad plantjes kleiner worden. We zwoegen nog even
door. Na een tijdje komt toch nog het eind in zicht. En zitten
alle schoolplantjes in een tasje. Samen met een paar
enthousiaste meisjes van school wordt alles vervoerd en
verspreid over de groepen. Ieder kind kan deze dag een
plantje meenemen naar huis. Nu afwachten hoe het plantje
gaat groeien en bloeien Donderdag 27 juni worden de
schoolplanten weer meegenomen naar school.

Bijbelrooster
Week 23
Groep 3 t/m 8
Week 24
Groep 3 t/m 8

Hemelvaart Joh 14:1-18/ Luk
24:50-53, Hand 1:1-11
Pinksteren Luk 24:49-53,
Hand 1:11-14/ Luk 11:11-13,
Joh 14-16/ Hand 2:1-41

