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Nieuwsbrief
Voorwoord
Wat doen we eigen op school? Niet zomaar een vraag.
Een voor de hand liggend antwoord is: We leren de
kleuren, de dagen van de week, we leren letters en cijfers.
Wanneer we wat verder zijn in de school leren we lezen,
rekenen, we leren wat de hoofdsteden zijn van de
provincies, etc. Wanneer u deze nieuwsbrief leest, valt er
in dat verband iets op. Het gaat over veiligheid voor de
school, veiligheid in de school en het leren wat het
betekent om ergens verantwoordelijk voor te zijn. Kort
gezegd, het gaat in deze nieuwsbrief over het sociaal leren
in en om de school. Veelal net zo lastig als het leren van
lezen en rekenen, maar minstens zo belangrijk. We doen
dit met elkaar. Leerkrachten en leerlingen, maar ook u als
ouder speelt daarin een grote rol. Fijn, wanneer u het
figuurlijke aangereikte stokje overneemt. Zo vormen we
samen een optimale leeromgeving voor uw kinderen en
onze leerlingen en geven we invulling aan onze dure plicht
om onze kinderen te leren wie ze zijn en mogen zijn.
Jan Amos Comenius, een bekende Tsjechische filosoof,
theoloog en pedagoog uit de 17de eeuw, zei het als volgt:
De mens moet allereerst tot mens worden gevormd. Met
een Bijbelse connotatie:
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des
mensen, dat Gij hem bezoekt?
En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen,
en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
(Ps 8:5 en 6)
Meester Roodbeen

Agenda
Data 2021-2022
14 september
21 september
21 september
28 september
6 oktober

Koffie-ochtend groep 1
Koffie-ochtend groep 2
Korfbaltoernooi gr 5-8
Studiedag
Koffie-avond groep 5
(onder voorbehoud)

Aanwezigheid
Hans Roodbeen
12 t/m 16 sept
Ma/di/wo/do
19 t/m 23 sept
Di/wo/vr
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn!

Koffie-avond groep 5
De bovengenoemde koffie-avond voor groep 5 wordt
verplaatst naar een nader te bepalen datum. We houden
u op de hoogte.

Veiligheid en voorbeeld
We vragen (opnieuw) uw aandacht voor het veilig
ophalen en brengen van uw kinderen, m.n. aan de
Molenstraat-kant. We zien nog steeds, dat er auto’s
staan op plekken waar ze niet mogen staan. De gele
streep betekent: niet parkeren, ook niet even kort om uw
kind in- of uit te laten stappen. Dit geldt ook voor de afrit,
net na de oversteekplaats. Langs de weg parkeren bij de
stoeprand zonder gele streep is wel toegestaan. Aan de
overkant van de school is ook parkeergelegenheid.
Daarnaast is de stoep bedoeld voor voetgangers en niet
voor fietsende kinderen! Wilt u uw kind hier op wijzen?
Laten we hierin ook een voorbeeld zijn, geen aanstoot
geven en alert zijn op ieders veiligheid!

Oproep schoonmaakhulp

Ouderpanel

HELP!!!
Vanmiddag kreeg ik te horen dat Teunie van Amersfoort,
onze schoolschoonmaakster, geveld is door een zeer
zware griep. Ze kan de komende periode haar werk niet
doen. Wie kan ons twee weken helpen met het
schoonhouden van de school? Wanneer er twee of drie
ouders zich opgeven, kan het werk verdeeld worden.
Wim van Amersfoort heeft ook al aangegeven te willen
helpen. Met elkaar moeten we zo een heel eind kunnen
komen.
Graag
even
een
berichtje
naar
directie@ehbennekom.nl

Voor de vakantie heeft het ouderpanel een mooi gesprek
gehad. Op 26 september hopen we opnieuw bij elkaar te
komen met dezelfde ouders. Dit keer schuift het MT er
bij aan. De uitkomst van deze avond hopen we in één van
de volgende nieuwsbrieven met u te delen.

School niet bereikbaar?

Interne vertrouwenspersoon
In één van de eerste schoolweken breng ik altijd een
bezoekje aan de groepen 5 t/m 8 in verband met mijn
functie als vertrouwenspersoon. Aan de hand van
voorbeelden die de kinderen kunnen begrijpen, leg ik uit
wat een vertrouwenspersoon voor hen kan betekenen.
Leerlingen mogen weten dat er iemand beschikbaar is
die naar hen wil luisteren en eventueel wil helpen als er
moeilijke, verdrietige of onveilige situaties zijn. Of dat nu
henzelf betreft of een ander. Thuis of op school. Want:
pas als je iets durft te delen kan er verandering
plaatsvinden.
Er is een folder beschikbaar waarin aan de kinderen
wordt uitgelegd hoe ze met mij in contact kunnen
komen. Deze folder is uitgedeeld aan de kinderen van
groep 5, omdat zij dit jaar voor het eerst tot de
bovenbouw behoren. De groepen 6 t/m 8 krijgen een
aantal exemplaren om in de klas neer te leggen. De folder
is ook als bijlage opgenomen bij deze nieuwsbrief.
Op het prikbord bij de hoofdingang van de school hangt
een poster met mijn gegevens. Ook kunt u of uw kind een
anonieme melding maken via de website. De melding
komt dan bij mij terecht.
Natuurlijk kunt u als volwassene ook een beroep doen op
de vertrouwenspersonen van onze school. Voor meer
informatie verwijzen we u naar de website (de
vertrouwenspersoon).
Juf Dorst

Sterk Werk
Ook in dit cursusjaar zijn we weer gestart met SterkWerk
in de groepen 5, 6, 7 en 8. Als u een kind heeft in deze
groepen, kunt u vragen naar zijn of haar rol. Soms zijn dat
aan de groep gebonden rollen, maar er zijn ook
schoolbrede rollen.
Zoals eerder aangegeven kunt u elke maand een
nieuwsbericht vinden van een groep. Deze maand is dat
groep 6.
Allereerst hebben we nagedacht over de rollen, die nodig
zijn in de groep. Daarna mochten de leerlingen een 1e, 2e
en 3e keuze aangeven. We hebben ook nagedacht over de
inhoud van de rollen, bijvoorbeeld ‘tekenjuf’ . Dan mag je
extra tekenopdrachten bedenken voor de weektaak.
Andere rollen zijn o.a. quizmaster, beweegcoach,
voorzitter van de vergadering, sfeermaker, vitrineontwerper, chef prikbord e.d. De verantwoordelijkheid
nemen is lastig, dus zijn er ook groepsleiders om anderen
te motiveren en te ondersteunen. Deze taken worden na
de herfstvakantie gewisseld.
In het logboek wordt bijgehouden wat je taak is, welke
tops en tips je hebt gekregen en wat je ermee doet/ hebt
gedaan. Hiervan wordt een notitie gemaakt in Parnassys,
zodat ouders op de hoogte blijven.

Welkom groep 1b

Fruitdagen
Zoals in de schoolgids vermeld, zijn woensdag,
donderdag en vrijdag onze fruit-dagen. Graag op die
dagen geen zoete tussendoortjes meegeven!

