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Voorwoord
Als mensen zijn we in staat om ons in meer of mindere
mate aan te passen aan de omgeving of situatie waarin
we ons bevinden. Niemand kijkt meer op wanneer we
elkaar geen hand geven, de leerlingen staan ’s morgens
‘gewoon’ bij het hek te wachten tot één van de collega’s
aangeeft, dat we naar binnen mogen en zo zijn er nog wel
meer dingen te noemen. Aan de andere kant blijft het
jammer dat we de spontane gesprekjes met ouders in de
wandelgangen niet meer kunnen voeren. Vanuit de pilot
onderwijs en zorg wordt er voor de ouders van groep 1
t/m 4 wel een alternatief geboden middels de online
koffieochtenden zoals u in de nieuwsbrief van twee
weken geleden hebt kunnen lezen.
Wanneer het gaat om contact met ouders, hebben we
ook als bestuur nog een belofte in te lossen. De
jaarvergadering van voorgaand schooljaar is niet
doorgegaan. Enkele ouders hebben ons daar ook op
bevraagd. Dit jaar willen we de jaarvergadering door laten
gaan middels een online presentatie. Meer informatie
hierover volgt nog, maar noteert u alvast in uw agenda
dinsdag 27 oktober vanaf 19:50.
De volgende nieuwsbrief zou verschijnen op bij leven en
welzijn 19 oktober, maar dan hebben we herfstvakantie ,
daarom komt de volgende nieuwsbrief direct na de
vakantie. Voor nu wens ik genoegen bij het lezen van
deze nieuwsbrief en heeft u een vraag, wilt u iets kwijt, ik
nodig u van harte uit.

Meester Roodbeen

v

Data 2020-2021
19 t/m 23 oktober
27 oktober
2 en 12 november
17 november

Herfstvakantie
Online jaarvergadering
Contactavonden
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.

Contactavonden
Op maandag 2 november en donderdag 12 november
staan er contactavonden gepland. Deze contactavonden
zijn facultatief en zijn bedoeld om dringende zaken met
de leerkracht te bespreken.
De brief voor een eventuele opgave én de uitleg rondom
de verschillende maatregelen die van kracht zijn op deze
avonden ontvangt u deze week per mail.

Interne vertrouwenspersoon

Vanuit het bestuur

De komende weken hoop ik een bezoekje te brengen aan
de groepen 5 t/m 8 in verband met mijn functie als
vertrouwenspersoon. Ik leg kort uit wat de bedoeling is
van deze functie, gekoppeld aan voorbeelden die de
kinderen konden begrijpen. Het gaat er vooral om dat de
leerlingen weten, dat het belangrijk is om hun mond open
te doen als het gaat om onveilige situaties (thuis, op
school of ergens anders), of dat nu henzelf betreft of een
ander. De kinderen leren dat er naast ouders of eigen
leerkracht er nog iemand is bij wie ze kunnen melden. Dan
kunnen we er samen iets aan proberen te doen.
Er is een folder beschikbaar waarin aan de kinderen wordt
uitgelegd hoe ze in contact kunnen komen met de
vertrouwenspersoon. 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. Tevens
wordt de folder als bijlage meegezonden met deze
nieuwsbrief, zodat u er als ouder/verzorger ook kennis
van kunt nemen. Op het prikbord bij de hoofdingang van
de school hangt een poster met de gegevens van de
vertrouwenspersoon. 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 schoolgids/website.
Juf C. Dorst (IVP)

Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we
afscheid genomen van de bestuurders Hans Pluimers en
Klaasjan van der Maas. Wij bedanken hen voor hun inzet
en enthousiasme voor het bestuurswerk dat zij in de
afgelopen jaren hebben mogen doen en wensen hen met
hun gezin Gods zegen toe. We hebben Bert van Roekel als
nieuwe bestuurder mogen verwelkomen. Bert stelt zich
in deze nieuwsbrief aan u voor. De rol van secretaris van
het bestuur zal vanaf nu ingevuld worden door Jan Bosch.
We wensen Bert en Jan alle goeds en bovenal Gods zegen
toe bij hun nieuwe rol.

School niet bereikbaar?

Lief en leed
Bij de familie Vierbergen is afgelopen weekend een zoon
geboren, een broertje voor Herbert uit groep 1a/ 2a! Hij
heet Robert. Vanaf deze plaats feliciteren we hen van
harte met de geboorte van hun zoon en broertje en
wensen hen toe dat Robert mag opgroeien tot eer van zijn
Schepper: “Looft Hem, looft Hem, al wat leeft..”(psalm
136: 25 berijmd)

Even voorstellen-1
Beste ouders en leerkrachten,
Als nieuw toezichthoudend bestuurslid wil ik mij graag via
deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Ik ben Bert van Roekel,
getrouwd met Liza en trotse vader van Louise (6) en Milou
(3). We zijn onlangs van de Rietkampen verhuisd naar de
Maandereng, waar we inmiddels al goed gesetteld zijn. In
het dagelijks leven ben ik werkzaam als zelfstandig
ondernemer in de (job)coaching en dagbesteding. Ook
geef ik 1.5 dag per week les in het VMBO onderwijs.
Daarnaast ben ik actief in de plaatselijke politiek en doe ik
wat bestuurswerk. Nu dus ook als toezichthoudend
bestuurslid op de Eben-Haëzerschool. Ik hoop samen met
u als ouders en leerkrachten om onze kinderen heen te
staan, om samen een goede omgeving te creëren en te
behouden voor ons gezamenlijk doel: onze kinderen
vormen tot weerbare persoonlijkheden in deze
maatschappij, die mogen leven tot Gods eer. Zullen we
elkaar daar scherp op houden?
De vreze des Heeren is het beginsel der wetenschap…
(Spreuken 1:7a)
Een hartelijke groet,
Bert van Roekel

Vanuit de Oudercommissie
Beste ouders,
Het afgelopen schooljaar is ook voor ons als
oudercommissie een vreemd jaar geweest. Waar we
gewoonlijk vol enthousiasme betrokken zijn bij allerlei
activiteiten binnen de school, lag alles even stil. We zijn blij
dat we met de ingang van het schooljaar weer aan de slag
kunnen, zij het dat we zullen moeten zoeken naar
mogelijkheden binnen de geldende maatregelen. We
houden u ook dit schooljaar weer via deze nieuwsbrief op
de hoogte van de activiteiten die D.V. op de planning staan.
Nieuwe leden
Tijdens de eerste vergadering hebben we de drie nieuwe
leden van harte welkom kunnen heten: Marije Blankestijn,
Esther van ’t Hul en Laura Klijnsmit. Zij stellen zich ook in
deze nieuwsbrief aan u voor. Als oudercommissie zijn we
erg blij met deze extra versterking, nadat we vorig
schooljaar meerdere oproepen hebben gedaan voor
nieuwe leden. Mocht u denken ‘nu heb ik mijn kans
gemist’? Laat het ons alsnog weten. We willen als
oudercommissie graag een afspiegeling zijn van de
achterban van de school en hebben nog een paar vacante
plaatsen in de commissie. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Kosanne van Gent (ocehbennekom@outlook.com / 06-22325231).
Afscheid
Via deze nieuwsbrief willen we ook graag stil staan bij het
afscheid van twee van onze actieve commissieleden:
Jantine van de Kleut en Marlies Peters. Beide hebben zich
heel wat jaren actief ingezet voor de school. Dames,
nogmaals via deze weg heel erg bedankt voor jullie
waardevolle bijdrage aan de OC de afgelopen jaren!
Schoolfruit
De afgelopen jaren hebben we meegedaan met het
schoolfruit project van de Europese Unie, welke erop
gericht is om kinderen in aanraking te brengen met allerlei
soorten groenten en fruit en gezond eten te stimuleren.
Dit jaar hebben we ons niet aangemeld, omdat we hiermee
niet konden voldoen aan de huidige regels binnen school
omtrent corona, zoals het alleen mogen uitdelen van
verpakt voedsel. In plaats daarvan hebben we nu wel drie
fruitdagen op school, de woensdag, donderdag en vrijdag.
We blijven als OC het schoolfruitproject volgen en zullen
D.V. volgend jaar opnieuw de deelname overwegen. Heeft
u tips of foto’s wat u deze fruitdagen in de trommeltjes
stopt,
laat
het
ons
weten
via
ocehbennekom@outlook.com, wij willen in de komende
nieuwsbrieven graag leuke en creatieve ideeën met alle
ouders delen.
Als laatste willen we graag benadrukken dat we openstaan

Als laatste willen we graag benadrukken dat we openstaan
voor uw ideeën, opmerkingen, tips en mogelijk ook
zorgen. Schroom niet om een van ons persoonlijk te
benaderen of een mailtje te sturen!
Een hartelijke groet,
De Oudercommissie,
Berdien Stuurbrink, Melinda Versluis, Esther van ’t Hul,
Laura Klijnsmit, Marije Blankestijn, Kosanne van Gent

Even voorstellen-2
Met ingang van het nieuwe cursusjaar hebben zich 3
nieuwe leden bij de Oudercommissie gevoegd:
Ik ben Esther van t Hul, getrouwd met Alwin.
We wonen nu een jaartje met veel plezier in Bennekom.
De twee oudste meiden, Noelle van 14 en Lois van 12
zitten op het voortgezet onderwijs. We hebben nog drie
meiden op de Eben-Haëzerschool. Sarah van 10 in groep 7,
Thamar van 6 in groep 3 en eva van 4 in groep 2.

Ik ben Laura Klijnsmit, getrouwd met Hans en we hebben
samen 2 jongens, Manoach groep 4 en Jozuah groep 3 en
een meisje Zippora gekregen. We wonen sinds kort in Ede
en hebben hiervoor 7 jaar lang op een binnenvaartschip
gewoond. Omdat de kinderen naar school moesten,
hebben we gekozen om aan de wal te gaan wonen en niet
voor een internaat. Hans moet nu vaak alleen naar boord,
maar gelukkig kan ik nog wel twee dagen in de week met
hem mee. We vinden het erg leuk om aan de wal te wonen
en de jongens kunnen uit school heerlijk op zoek naar
anderen vrienden. Iets dat op het schip niet zo makkelijk
ging. We zijn dankbaar voor de mooie school en de fijne
mensen die er werken, en voor het christelijk onderwijs,
waarin ze de verhalen mogen horen van de levende God,
de God die ik ook mag liefhebben. Er is mij gevraagd of ik
wilde deelnemen aan de Oudercommissie, dit hoop ik met
veel plezier te gaan doen.

Ik ben Marije Blankestijn
Mij is ook gevraagd of ik de OC wilde versterken.
Dat doe ik graag.
Leuk om zo een steen bij te dragen vooral aan de
activiteiten op school.
Inmiddels loop ik al 12 jaar bij deze school.
Ik ben getrouwd met Mark en samen hebben wij Ruth 15,
Mark 13, Loes 6, en de tweeling Siem en Daan zijn 2 en
zitten op de peuterspeelzaal.

Bijbelrooster
Week 41
Groep 3 t/m 6
Week 42
Groep 3 t/m 6
Week 41
Groep 7 & 8
Week 42
Groep 7 & 8

Naar een arm einde; 2 Kon
13,14:23-29/ 2 Kon 15:8-31 en 17/
Psalm 80
Het huis van David; 2 Kron 13, 1
Kon 15/ 2 Kron 14,15,16/ 2 Kron
17,18,19, 1 Kon 22
Offers; Lev 5:1-6/ Lev 3:1-5/ Lev
1:1-9
Een gezegend leven; Num 6:22-27/
Num 35/ Lev 19:1-8

