NIEUWSBRIEF
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Voorwoord: Na deze nieuwsbrief ontvangt u nog
één keer een nieuwsbrief voordat we de deuren van
de school voor een langere periode sluiten. Nog een
drietal weken en het is zomervakantie. Dat betekent
niet dat we al aan het afronden zijn, er moet nog
een heleboel gebeuren. Naast rapporten en
overdrachten van de groep naar de leerkracht voor
het volgende schooljaar vragen ook zaken als
oudergesprekken, jaarplanning en schoolgids de
aandacht. Daarnaast hebben we nog een opdracht
liggen vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschap om iets te gaan doen aan
werkdrukvermindering. Daar hebben we als team al
meerdere keren met elkaar over nagedacht, maar
moet nu concreet gaan worden. Hoewel het plan
nog niet definitief is, lijkt het er op dat de uitvoering
van het plan neerkomt op meer handen in de klas
en/of klassenverkleining. We houden u in ieder
geval op de hoogte.
De groep 8 leerlingen zien enorm uit naar het kamp
van de komende dagen. De verwachting is dat het
mooi weer gaat worden. Geweldig om te zien hoe
deze jongens en meiden naar het afscheid nemen
van de basisschool toe groeien. Diverse groepen
gaan de komende dagen op schoolreis of zijn de
afgelopen periode op schoolreis geweest. Een dagje
weg met de klas is een gebeurtenis, waar de
kinderen van genieten en niet alleen de kinderen,
ook de collega’s. We zijn altijd weer blij en dankbaar
wanneer de klas gezond en wel terug is. Onderweg
kan er van alles gebeuren zoals onlangs gebeurde bij
groep zeven.
Tenslotte: Een druk en voor velen een bewogen
schooljaar ligt achter ons. Nog een aantal weken tot
de vakantie ligt voor ons. Wanneer we beide in onze
gedachten nemen, mogen we het zeggen dat De
Heere onze God Zijn goedheid elke dag laat zien, Hij
is getrouw!
Meester Roodbeen
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Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.
Houd voor actuele data en nieuwe foto’s ook regelmatig
onze website www.ehbennekom.nl in de gaten!

26 juni

Data 2018
Schoolreis groep 6

26 juni

Schoolreis groep 1-4

26 juni

Floralia plantjes-keuring

27 juni

Kleuters vrij i.v.m. Kijkregistratie

27 t/m 29 juni

Schoolkamp groep 8

28 juni

5 juli

Continurooster
i.v.m. vossenjacht groep 8
School om 14.00 u uit
Schoolreis groep 5

10 juli

Rapporten

10 juli

Afscheidsavond groep 8

11 juli

Schoonmaakavond

13 juli

Zomervakantie
Deze vrijdag
leerlingen al vrij
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Kamp groep 8: 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 continu-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.
Bedankje juf Fahner:
Dag Allemaal,
Veel dank voor alle post die ik de achterliggende
tijd heb mogen ontvangen.
Medeleven doet erg goed.
Met hartelijke groeten, juf Fahner.

Floralia- keuring: Morgen komen de keurmeesters
van Floralia om de plantjes te keuren. De kinderen
mogen hun plantje meenemen naar school en in het
speellokaal neerzetten. Het plantje graag voorzien
van naam en groep.
Wen-moment: Nog even en dan is het vakantie.
Voor de meeste kinderen is het best weer spannend
om volgend jaar weer een andere juf en/ of meester
te krijgen. Om de kinderen alvast een klein beetje te
laten wennen, mogen ze op woensdag 11 juli van
12.00 uur tot 12.30 uur even een kijkje nemen in
hun nieuwe klas en kennismaken met hun juf en/ of
meester die ze volgend schooljaar hopen te krijgen.
Dringende oproep tuinteam: Bij het tuinteam
kunnen we nog zeker 3 nieuwe mensen gebruiken!
Een aantal ouders gaat stoppen, omdat ze volgend
jaar geen kinderen meer hier op school hebben. Wie
komt dit gezellige team versterken? Ze zijn ongeveer
5 keer per jaar een zaterdagochtend bezig om de
tuin en speelomgeving van de kinderen weer netjes
te maken. Graag opgeven via Gea Boeder.

Dringende oproep brigadieren: Ook krijgen we het
rooster voor het klaaroveren nog niet vol. Wie helpt
ons? Dit zijn de gaten die nog opgevuld moeten
worden:
Maandag om 12.00 u 1 x per 2 weken
Maandag om 15.30 u 1 x per 2 weken
Woensdag om 12.30 u elke week
U kunt zich opgeven via Gea Boeder.
Bijbelrooster:

Week 26
Groep 3 t/m 8
Week 27
Groep 3 t/m 8

Bergrede (2) Matth 6:19-34/ Matth
7:1-23/ Matth 7: 24-31
Bidden 1 Kon 3:1-15/ Luk 18:9-14/
Luk 11:1-4, Matth 6:5-15

