
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 3 

26 september 2022 

 

Voorwoord Agenda 

Data 2021-2022  

28 september Studiedag 

5 oktober Opening kinderboekenweek 

19 oktober Kleedjesmarkt 

20 oktober Schoonmaakavond 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

2 november Dankdag, leerlingen vrij 

Aanwezigheid  

Hans Roodbeen 
 

26 t/m 30 september Ma/di/wo 

3 t/m 7 oktober Ma/wo/vr 

 
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn! 
 
Let op: As. woensdag zijn de kinderen dus vrij! 

Het zal ongetwijfeld ook u niet zijn ontgaan, de zomer is 

echt voorbij. De avonden worden langer, de kachel gaat 

weer aan en gestaag valt de regen neer. Kortom: Herfst! 

Met wat creativiteit zou je er een prachtig gedicht van 

kunnen maken. Over creativiteit gesproken, de kinderen 

zijn druk bezig om hun creativiteit te gebruiken om de 

schoolregels zichtbaar te maken binnen de school. 

Binnenkort krijgt u daar meer van te zien wanneer u door 

de school loopt. Een creativiteit van een hogere orde: 

Groep 1 gaat vandaag onder de grond kijken wat daar 

allemaal te vinden is. Wat heeft onze Schepper alles mooi 

gemaakt, ook wat we niet elke dag zien. Zo zijn we bij de 

essentie van ons onderwijs, namelijk: kinderen 

nieuwsgierig maken en ze zo laten leren! 

 

    Meester Roodbeen 

Ouderpanel 

Vanavond is er weer een ouderpanel. Dit keer in de 

aanwezigheid van directie en MT. Voor diegenen die dit 

voor het eerst lezen: Elk jaar organiseren we een 

ouderpanel. We nodigen een aantal ouders uit om met 

elkaar te spreken over allerlei zaken m.b.t. school, die u 

als ouders bezighouden. Deze avond staat onder leiding 

van Freek van Holten (eveneens ouder van school). Het 

ouderpanel komt twee keer per jaar bij elkaar. De eerste 

keer zonder en de tweede keer met vertegenwoordiging 

vanuit de school.  

 

Van de uitkomst van deze tweede panel- avond ontvangt 

u t.z.t. via de nieuwsbrief een kort verslag. 

Pleinwacht 

 Vanuit een eerder ouderpanel kwam een opmerking over 

het pleinwacht lopen. U hebt misschien al gemerkt, dat 

er nu ook een leerkracht pleinwacht loopt in de 

middagpauze. Dit is gedaan om een paar extra oren en 

ogen te hebben op het plein.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

School niet bereikbaar?  
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Welkom groep 1b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie / Instroomgroep 

Kinderboeken week Gi-Ga-Groen 

 Het eerste evenement van het schooljaar komt er al 

weer aan: De Kinderboekenweek!! 

Het thema is ‘Gi-ga-groen’. We zijn van plan om daar als 

school weer een leuke week van te maken. We gaan 

extra veel tijd aan lezen en voorlezen besteden.  

Doen jullie thuis ook mee?  Leesmotivatie bevorderen is 

hét doel van de KBW! 

 

D.V. 5 oktober is de opening. Het zou leuk zijn als alle 

kinderen iets groens aantrekken (een groene strik in het 

haar of groene sokken is ook al goed 😉). Het interieur 

van de school wordt zo langzamerhand ook al steeds 

groener en groener… 

 

De opening vindt plaats in de hal. De groepen 4-8 krijgen 

filmpjes te zien met verschillende plekken in de natuur 

(landschappen) waar iemand aan het voorlezen is....Ze 

mogen (schriftelijk, via een invulblad) antwoord geven 

op de vraag: 

Wie is die gi-ga-groene voorlezer? Waar in de natuur, in 

welk landschap bevindt hij/zij zich? Groep 1-3 krijgen ook 

de filmpjes te zien, maar hoeven niets in te vullen. Voor 

groep 1-3 is er een kriebelbeestjes zoekspel. 

   
 

Financiële actie 

We doen tijdens de KBW mee met de spaaractie van ‘Red 

een kind’. We gaan sparen voor gratis kinderboeken en 

we helpen kinderen in armoede. 90% van de opbrengst 

gaat naar de stichting, 10% mogen we zelf besteden aan 

nieuwe kinderboeken voor de school! 

De actie start al vanaf 1 oktober!! Zie voor meer 

informatie op de envelop, die de kinderen vandaag 

meekrijgen. Dezelfde informatie is ook te vinden in de 

bijlage. Onze voorkeur gaat uit naar digitaal sparen. 

Kleedjesmarkt  

Woensdag 19 oktober wordt er een kleedjesmarkt 

georganiseerd. De kinderen mogen tijdens de 

kleedjesmarkt boeken verkopen die ze zelf niet meer 

lezen. Op deze manier kunnen de kinderen voor een klein 

prijsje aan 'bijna' nieuwe boeken komen en we hopen 

natuurlijk dat dit het lezen bevorderd. Daarnaast mag er 

ook speelgoed verkocht worden. 

 

We willen het vormgeven op de volgende wijze: 

 1 kleedje per gezin. 

 Als kinderen te jong zijn om een kleedje te 

bemannen, zijn ouders zelf verantwoordelijk 

voor de verkoop op het kleedje. 

 Er wordt alleen betaald met contant geld=> denk 

aan wisselgeld! 

 Opbrengst 50/50. De helft is voor het kind/ gezin 

zelf, de andere helft voor de school. We gaan 

sparen voor een schooldoel, wat nog nader 

bepaald wordt. Dit wordt later 

gecommuniceerd. 

 Kleedje zelf meenemen 

 Verkoop boeken en speelgoed (geen 

etenswaren) 

 Meedoen? Aanmelden bij de leerkracht. 

Heeft u onze advertentie zien staan in het RD van 

afgelopen zaterdag? Na de kerstvakantie hopen we met 

een instroomgroep (groep 1b) te starten. Alle kinderen 

die in december 2022 tot en met juni 2023 4 jaar hopen 

te worden, zullen instromen in deze groep 1b. Voor deze 

groep zijn wij op zoek naar een lieve juf (of meester).  

Afhankelijk van de uitkomst van deze sollicitatieronde 

kunnen we gaan kijken hoe we e.e.a. gaan invullen voor 

deze groep. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat we geen 

volle lesweek kunnen organiseren en deze groep een 

dag(deel) vrij is. We houden u middels de nieuwsbrief op 

de hoogte van de ontwikkelingen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen donderdag hadden we onze eerste MR-

vergadering. Ruben Strijbis maakte zijn intrede in de MR! 

Hij stelt zich hieronder aan u voor. 

Vanwege volle agenda’s combineerden we dit keer het 

traditionele startetentje met onze eerste vergadering. In 

deze vergadering hebben we vooral vooruit gekeken. 

Welke speerpunten hebben we dit jaar als MR? Wij 

kwamen uit op de volgende drie grote thema’s: 

- PR voor de school 

- School als gemeenschap 

- Sociale veiligheid 

De data waarop we dit schooljaar b.l.e.w. vergaderen 

zijn: 28 november, 26 januari, 23 maart, 22 mei, 26 juni. 

De vergadering van 28 november zal grotendeels gevuld 

zijn met de begroting van 2023. Daarnaast bespreken we 

met elkaar het plan bijbelonderwijs op school en maken 

een begin met het thema ‘PR voor de school’. 

Wilt u input leveren voor deze onderwerpen? U kunt 

mailen naar mr@ehbennekom.nl of één van de MR-

leden aanspreken. 

 

------ 

Even voorstellen: 

Hallo, ik ben Ruben Strijbis, getrouwd met Karin. 

We wonen inmiddels bijna 5 jaar in Bennekom. 

Oorspronkelijk kom ik uit Brabant. 

Ik ben de vader van Salome uit groep 5 en Naomi uit 

groep 3. 

Daarnaast hebben we nog Isela, die begin volgend jaar 

naar school mag. En Zefanja is ons zoontje. 

 

Samen met Lidy, Johanna, Marisa, Dorien en Rianne 

vormen wij de MR. 

Ik kijk ernaar uit om hierin mijn steentje bij te dragen. 

 

Als u vragen heeft of tips wilt geven, spreek mij gerust 

aan. 

 
 

 

Vanuit de MR 

Bijdehandjes 

Vanuit het CJG 

Bericht vanuit de pilot 
 
De omschakeling van een lange tijd vakantie naar het 

ritme van school ligt alweer even achter ons. Toch kan 

het nog steeds zoeken zijn naar een goede weekstructuur 

voor uw kind. Regelmatig hoor ik om mij heen dat het 

weer even wennen is om het huiswerk met school en 

speeltijd te combineren. 

 

Kinderen zijn zelf niet altijd gemotiveerd om huiswerk te 

maken, en als ouder is het dan soms zoeken hoe hiermee 

om te gaan. Het kan helpend zijn om elke dag te werken 

met een vaste dagstructuur, waarin uw kind op een vaste 

plek en tijd huiswerk maakt. Ook is het helpend om 

afwisseling te hebben tussen rust en activiteit. Een timer 

kan hierbij helpend zijn, zodat uw kind duidelijk weet 

hoelang hij/zij nog aan een taak moet werken.  

 

Toch kunnen er meerdere oorzaken zijn waarom een kind 

geen huiswerk wil maken. Een kind kan over- of 

onderbelasting ervaren, het doel kan niet duidelijk zijn of 

er kan sprake zijn van faalangst.   

Het kan zijn, dat u als ouder hier vragen over heeft. Ook 

kan het zijn, dat er andere vragen zijn die te maken 

hebben met het welzijn van uw kind. Neem gerust 

contact op met de leerkracht of IB-er om dit 

bespreekbaar te maken. Vanuit de pilot denk ik ook graag 

met u mee. 

     

Melissa Middelkoop (intensief ambulant hulpverlener 

Agathos) 

  

Gratis webinar ‘Opvoeden in balans’ 

 

Op D.V. 3 oktober om 20.00 uur organiseert Agathos een 

webinar over het thema ‘Opvoeden in balans’. 

U kunt zich hier gratis voor aanmelden. Zie bijgevoegde 

flyer. 

 

Week van de opvoeding 3 t/m 9 oktober 

Ook bijgevoegd een flyer over de week van de opvoeding. 

mailto:mr@ehbennekom.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpwedstrijd  

 Op school zijn we begonnen met een ontwerpwedstrijd 

voor stickers in de school. De leerlingen ontwerpen een 

sticker die te maken heeft met een positieve schoolregel. 

Het ontwerp kan 14 oktober ingeleverd worden bij  de 

meester of juf. Op een leerling bijeenkomst na de 

herfstvakantie worden de winnaars bekendgemaakt en 

de stickers in de school geplaatst. 

In de bijlage, de aankondiging die door leerlingen van 

groep 8 is gemaakt. We zijn ontzettend benieuwd naar de 

creatieve ontwerpen!   

Terugblik korfbaltoernooi 

Woensdagmiddag 21 september, de Eben-Haëzer komt 

eraan, voor het schoolkorfbaltoernooi.  

Dat is waar we voor gaan! 

 

10 volle teams met enthousiaste kinderen stonden bij het 

eerste fluitsignaal klaar.  

We hadden dit jaar geen shirtjes met kraag, 

de nieuwe shirtjes speelden heerlijk, dat was geen vraag. 

 

Met 4 bekers en uiteindelijk de finale met groep 8 was de 

middag compleet.  

Met een groot applaus naar elke begeleider, die deze 

middag tot een groot succes slagen deed!  

              
              
              
 

Gevraagd: eierdozen 

Op school wordt regelmatig gebruik gemaakt van 

eierdozen voor 10 eieren. Hebt u er nog een aantal 

liggen? Wilt u ons dan helpen door deze aan uw kind mee 

te geven? 

Samen voor een schone school! 

 
Vorig schooljaar zijn we gestart met meerdere 

schoonmaakavonden per schooljaar. Fijn, dat er steeds 

een goede opkomst was. Ook kwamen er veel positieve 

reacties binnen over dit initiatief, hartelijk dank daarvoor! 

Dit schooljaar willen we opnieuw 4 schoonmaakavonden 

organiseren. Ieder gezin wordt 1x per jaar ingedeeld om 

te helpen met schoonmaken. We verwachten dan 

minimaal één persoon uit een gezin. Bij verhindering mag 

dat natuurlijk ook gerust een opa / oma of ander 

familielid zijn. Lukt dat niet? Dan kunt u ruilen met een 

ander gezin op een andere datum.  

Voor de agenda: 

Datum (D.V.) Wie zijn er aan de beurt? 

Donderdag 20 oktober 2022 Ouders met achternaam 

L t/m fam. Van Roest 

Woensdag  11 januari 2023 Ouders met achternaam 

fam. Romeijn t/m Z 

Donderdag 30 maart 2023 Ouders A t/m E 

Woensdag 5 juli 2023 Ouders F t/m K 

  

Ouders mogen zelf een eigen emmer met 

schoonmaakmiddel, doeken, trekker en evt. een 

huishoudtrap meenemen. 

 

Een hartelijke groet van de Oudercommissie: 

Marije Blankestijn, Esther van ’t Hul, Laura Klijnsmit, Erica 

Wagtho en Melinda Versluis 

 


