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Voorwoord
Het blijft vreemd wanneer je iemand, die je niet kent en
voor het eerst ontmoet, geen uitgestoken hand, maar een
afstandelijke groet. Deze roerige tijden doen we
ervaringen op die we anders niet hadden gehad. Aan de
andere kant neemt het gewone schoolleven meer en
meer zijn plek in. De allerjongsten beginnen zich thuis te
voelen, de kinderen in groep 3 vinden inmiddels aardig
hun weg op het grote plein en de weg door de school via
de hoofdingang. De hogere groepen weten inmiddels hoe
het werkt. Alhoewel…. Het moment van binnenkomen ’s
morgens doet vermoeden dat voor sommigen het bed
lekker ligt, of de wekker het niet doet. Wilt u er op toezien
dat uw kin(eren) op tijd naar school gaan? De
leerkrachten willen graag om 08:30 beginnen met de les.
Vanmorgen schreef ik het aan de collega’s. We mogen
vandaag en de afgelopen dagen genieten van prachtig
nazomerweer met een mooie zonsopgang. Met
verwondering zien we in het Open Boek van onze
Schepper hoe wonderlijk mooi Hij alles schiep. De
verwondering wordt nog groter wanneer we Zijn Woord
ter hand nemen, want zo zegt de dichters van psalm 19
berijmd: Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter
glans, dewijl zij het hart bekeert. Deze verwondering
proberen we gestalte te geven in ons onderwijs. Dat kan
in de Bijbelles, maar ook in de rekenles of de taalles. Zo
mogen we als het ware een venster naar de hemel
openen.

Data 2020-2021
22 september
23 september
19 t/m 23 oktober
17 november

Nationale buitenlesdag
Nationale kraanwaterdag
Herfstvakantie
Digitale koffieochtend gr 14

Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.
Voor veel activiteiten is het nog onzeker of deze doorgaan
i.v.m. de Corona-maatregelen. We houden u op de hoogte.
Het Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5-8, dat
gepland stond voor 30 september gaat niet door.

Wat te doen bij afwezigheid van
leerkrachten en leerlingen?
We gaan de periode van snotteren, hoesten en
verkoudheid tegemoet. Hoewel leerlingen volgens de
richtlijnen van het RIVM onder bepaalde voorwaarden
naar school mogen, kan het leiden tot veel afwezigheid
van leerlingen maar ook van collega’s. Er is een protocol
in de maak waarin we aangeven hoe we handelen in
voornoemde situaties. Zowel met de collega’s als met de
MR gaan we hierover in gesprek. Eind deze week zullen
we u nader informeren.
Houdt uw mailbox in de gaten.

Meester Roodbeen
In de bijlages vindt u 2 documenten wat te doen bij
klachten. Deze documenten gelden voor nu. Als hier
verandering in komt, hoort u dat van ons.
v

Week tegen pesten

Pleinwacht: belangrijke info!!

Deze week is het de week tegen pesten. Deze week is
bedoeld om specifiek aandacht te schenken aan het op
een positieve wijze omgaan met elkaar. Omdat we dit jaar
aandacht geven aan de kinderboekenweek, doen we niet
mee aan de week tegen pesten. Wel zullen we in alle
groepen aandacht besteden aan dit thema.
In de periode tot de herfstvakantie wordt er (tijdens de
Kwinklessen) hierover in de groepen gesproken.
Uiteraard blijft dit thema de rest van het schooljaar ook
op de agenda staan.
Wanneer u als ouders signalen hebt van pestgedrag,
breng dit ter sprake bij de leerkracht van uw kind. We
hopen dat dit er aan mag bijdragen, dat alle leerlingen
zich veilig en gewaardeerd voelen op onze school. Heeft
u vragen over dit thema, dan kunt u terecht bij ‘de
coördinatoren sociale veiligheid’. Op onze school zijn dat
juf Visser en meester Slootweg.

Mocht u om redenen geen pleinwacht kunnen lopen, dan
graag zelf voor vervanging zorgen. Laat a.u.b. even weten
met wie u ruilt. De mail mag u sturen naar
pleinwacht@ehbennekom.nl. Wanneer u na uiterste
inspanning geen vervanging weet te organiseren, laat dat
dan ook even weten op genoemde mailadres. In het RTlokaal ligt op de kast een ‘pleinwacht map’. Hierin staat
ook belangrijke informatie over een aantal leerlingen
waarvan u als pleinwacht op de hoogte moet zijn. We
vragen u om bij de eerstvolgende beurt deze map even
te bekijken.

School niet bereikbaar?

Daarnaast nog een aanvulling op de regels: voorlopig
mogen de groepen 3 en 4 aan de voorkant spelen en de
groepen 5 t/m 8 aan de zijkant en achterkant van de
school. We doen dit voorlopig tot aan de herfstvakantie
en kijken hoe dit gaat.

Zendingsgeld

Gezonde school
We willen u herinneren aan de Fruitdagen, of zo u wilt de
Gruitdagen (groente en fruitdagen). Deze zijn op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Ook vragen we uw aandacht voor één van onze afspraken,
(die u ook in de schoolgids kunt terugvinden, blz. 54) over
het meenemen van extraatjes in de broodtrommels
tijdens het overblijven: geen snoep of koekjes. Gezonde
extraatjes als snoeptomaatjes, komkommer etc. mogen
natuurlijk wel.

Fietsen stallen
M.i.v. vandaag is het de bedoeling dat de kinderen uit
groep 3 en 4 die op de fiets naar school komen, hun fiets
weer gewoon in de fietsenstalling bij de kleuters parkeren.
Vervolgens gaan ze direct door de hoofdingang naar
binnen. De reden hiervoor is, dat er op het plein voor de
school nu te weinig speelruimte overblijft voor de groepen
3 en 4.

Fijn dat zoveel kinderen trouw op maandag geld
meenemen voor de zending (in de meest brede zin van
het woord). In de eerste periode van dit cursusjaar is het
zendingsgeld bestemd voor de Stichting Kom Over en
Help, gekozen is voor het project The Good Shepherd.
Kinderen die ouders hebben die niet voor hen kunnen
zorgen, door verslaving, thuisloosheid of werkeloosheid,
krijgen onderdak in gezinshuis The Good Shepherd in het
westen van Oekraïne.
Dit gezinshuis is voor hen een thuis: zij ontvangen liefde
en zorg, leren wat het is om in een gezin te leven, volgen
onderwijs, leren over de Bijbel en worden gemotiveerd
om zich te ontwikkelen.
De oudere kinderen verhuizen van het gezinshuis naar
een aparte woning, waar zij leren om zelfstandig te
wonen en daarvoor vaardigheden aanleren. Zij worden
dus stap voor stap begeleid naar een zelfstandig leven.
Deze kinderen hebben al veel meegemaakt. In 2014 zijn
zij vanuit het oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne
geëvacueerd om daar nooit meer terug te keren. Sinds
de oprichting van het gezinshuis in 1996 zijn er 1500
kinderen geholpen.
Laten we ook in onze gebeden onze naasten dichtbij en
ver weg en al het werk wat in Gods Koninkrijk wordt
gedaan niet vergeten.

Kinderboekenweek

Kwink

D.V. 30 september start de Kinderboekenweek.
Het thema van de KBW is: ‘ En toen? ‘
We kunnen helaas niet, zoals voorgaande jaren een
grootse opening met de hele school doen.
We openen in het eigen lokaal, maar wel allemaal tegelijk
op:
30 september 2020 om 8.30u de EH-kinderboekenweek.
(Zorg dus dat uw kind die dag niets hoeft te missen en op
tijd op school is.)

Dit schooljaar gaan we weer actief aan het werk rondom
sociaal-emotioneel leren. Dit doen we met onze online
methode Kwink. Bij de ingangen van de school hangt de
Kwink waar we op dat moment mee aan het werk zijn.
Zie verder informatie voor de eerste weken van dit
nieuwe schooljaar in de bijlage bij de nieuwsbrief.

Vanuit de bibliotheek

Pilot - digitale koffieochtend

-

De schoolbibliotheek is voor leerlingen van groep 3
t/m 8 (groep 3 vanaf januari). Elke maandagmiddag
kun je gratis een boek komen lenen.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de
pilot jeugdzorg – onderwijs. De bedoeling was om in het
kader van de pilot een koffiemorgen te organiseren
voor de ouders van leerlingen van de groepen 1- 4.
Omdat dit door de corona-maatregelen de komende
maanden waarschijnlijk niet mogelijk is, wordt dit een
‘digitale koffieochtend’. Deze vindt plaats op
dinsdagavond 17 november. Verdere informatie volgt
nog.

-

Je mag het geleende boek 3 weken houden (let op het
strookje in het boek).

Centrum voor Jeugd en Gezin

-

Voor elke week dat het boek te laat is ingeleverd wordt
€ 0,20 te-laat-geld berekend. Als het bedrag € 0,80 of
meer is, moet eerst worden betaald, voordat er weer
een boek mag worden geleend.

-

Als je het boek uit hebt, neem het dan mee naar school
en leg het in de klas. Je hoeft niet tot maandag te
wachten om het boek in te leveren.

Maandagmiddag => schoolbibliotheek!
Vandaag beginnen we weer met het uitlenen van boeken.
Even in het kort de regels:

-

Zorg goed voor je bibliotheekpasje, laat het voorin je
boek zitten en vouw/verfrommel het niet. Is de pas
kwijt, dan kun je voor € 0,50 een nieuwe kopen.

-

Wees zuinig op de boeken: vervoer ze in een tas en
zorg voor schone handen!

In de bijlage vindt u een flyer van het Basisschoolteam
CJG van onze school.

Nationale buitenlesdag 2020
D.V. dinsdag 22 september is het weer zover: We gaan
met heel veel klassen naar buiten! Niet alleen om te
spelen, maar ook om te leren. Rekenen, spelling, lezen
en taal: we krijgen deze lessen lekker in de frisse lucht
en ze zitten vol beweging!! Hier worden we allemaal
beter van!

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust even aan.
Veel leesplezier!
Dorien Bazen, Arianne Budding, Esther Driessen, Jolanda
Maljaars, Gea Koekoek

Nationale kraanwaterdag
D.V. woensdag 23 september is het Nationale
Kraanwaterdag. We willen die dag aandacht besteden
aan het belang van kraanwater, als gezonde en
duurzame dorstlesser. We vragen u uw kind die dag als
drinken alleen water mee te geven.

Bijbelrooster

Even voorstellen
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij even
voor te stellen. Mijn naam is Margriet van Eijk – de Vries,
ik ben 32 jaar en kom oorspronkelijk uit Genemuiden,
maar woon nu ongeveer een jaar in Lunteren, samen met
mijn man Sander. Hiervoor heb ik 10 jaar met veel plezier
als juf in Staphorst gewerkt. In mijn vrije tijd houd ik van
lezen, handletteren en speel ik graag gitaar en piano. Ik
heb er zin in om op de Eben-Haëzerschool ondersteuning
te bieden aan diverse groepen en ik hoop op een goede
tijd samen! Wellicht spreken we elkaar binnenkort.
Tot ziens op het schoolplein of in de wandelgangen!
Margriet van Eijk

Met ingang van deze week zal Margriet bij ons op school
een re-integratietraject volgen. Zij werkt op een andere
school, maar is er een tijdje ‘uit’ geweest. Via een reintegratietraject hoopt ze weer volledig aan het werk te
gaan.

Week 39
Groep 3 t/m 6
Week 40
Groep 3 t/m 6

Dood en genade; 2 kon 4:8-37/ 2
Kon 4:38-44; 2 Kon 6:1-7/ 2 Kon 5
Genade en dood; 2 Kon 6:8-23/ 2
Kon 6,7/ 2 Kon 9,10

Week 39
Groep 7 & 8
Week 40
Groep 7 & 8

Wetten van zorg; Deut 10:12-22/
Deut 24:17-22/ Deut 22:1-4
Geboden; Deut 14:22-29/ Deut
18:9-14/ Lev 11:1-47

