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Voorwoord
De afgelopen periode was ik met regelmaat in het gezelschap
van schoolleiders van diverse (niet reformatorische)scholen
uit het hele land. Omdat we elkaar niet kenden stonden er
bordjes met daarop je naam en de naam van de school.
Allemaal namen die herkenbaar zijn: Basisschool De Roos,
Het Anker, of een afkorting die een naam vormt. U begrijpt
het al, ik kreeg de vraag waar dat vreemde woord ‘EbenHaëzer’ vandaan kwam en wat het betekende. “Kent u de
Bijbel? was mijn reactie. “Nee, nooit gelezen”, was het
antwoord. Een mooi gesprek volgde. Achteraf realiseerde ik
mij: De kinderen die dit schooljaar voor het eerst naar school
gaan, zouden over 15 jaar zomaar in een dergelijke situatie
kunnen zitten. Midden in een seculiere omgeving en wat zal
dan hun antwoord zijn? Wat hebben wij ze op school
meegegeven? Niet alleen aan Bijbelkennis, maar ook de
manier van spreken over De Bijbel, je persoonlijke
overtuigingen en je persoonlijke geloof. Hoe belangrijk dat
we als ouders en school beseffen in welke omgeving onze
kinderen hun plekje gaan innemen. Op school geven we daar
regelmatig aandacht aan. Dat doen we in de klas en
daarbuiten. Hoe spreken we elkaar aan, hoe zijn we elkaar tot
voorbeeld. Ook hier de oproep en wens: Laten we hierin
samen optrekken en het beste zoeken voor uw kinderen en
onze leerlingen.
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
7 t/m 11 oktober
Di, wo-mi, do
14 t/m 18 oktober
Ma, wo, vr

Data 2019
10 oktober
21-25 oktober
4-15 november

continurooster
herfstvakantie
Aangepaste schooltijden

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data
en
nieuwe
foto’s
ook
onze
website
(www.ehbennekom.nl) in de gaten!

Middagpauze en kleuterplein
Fijn dat er elke dag weer moeders/ vaders zijn, die op
onze school met de kinderen willen overblijven en daarna
met de kinderen naar buiten gaan als ‘pleinwacht’.
Hieronder nog een aantal aandachtspunten:
- U mag na het eindigen gelijk met de kinderen
mee naar buiten (vegen en tafels schoonmaken
kunt u achterwege laten, dit doet de leerkracht
indien nodig of de klassendienst in opdracht van
de leerkracht). Zo voorkomen we dat er een klas
buiten is, zonder toezicht. Deze toezicht is
belangrijk: zo kunt u tijdig handelen of ingrijpen
wanneer dit nodig is.
Nieuwe regel: Na veel opmerkingen en vragen van ouders
hebben we besloten om met ingang van heden het
kleuterplein af te sluiten voor de kinderen uit de groepen
3 – 8. Het plein mag ook niet meer gebruikt worden als
‘oversteek’, de kinderen mogen omlopen.
Het kleuterplein (van beukenhaag tot beukenhaag) is
alleen voor de kleuters. Zo kunnen ook onze kleuters fijn
spelen tussen de middag en voelen zij zich veilig op hun
eigen plein.

Schooltijden

Studiemiddag

De school begint ’s morgens om 8.40 uur. De kinderen
mogen vanaf 8.30 uur op school komen. Dan is er toezicht
op het plein (pleinwacht). Ook de kleuters mogen vanaf
8.30 uur binnen gebracht worden, niet eerder. Graag uw
medewerking in deze!

Donderdagmiddag hebben we als team een
studiemiddag. Deze dag is er een continurooster,
waarbij alle kinderen op school eten. De school begint
dan om 8.25 uur (1e bel) en eindigt om 14.00 uur. Zie
voor meer informatie pagina 48 van onze schoolgids.
De overblijfouders worden gewoon op school verwacht.
In de onderbouw eet u eerst een kwartier samen met de
leerkracht in de klas, vervolgens loopt u een kwartier
pleinwacht. Voor de bovenbouw geldt dit andersom.
Dus eerst een kwartier pleinwacht lopen en vervolgens
samen met de leerkracht met de klas eten.

School niet bereikbaar?
Welkom

bereikbaar?

In groep 1b is Rhodé van Toor vandaag erbij gekomen. We
heten jou van harte welkom en wensen je een fijne tijd toe
bij ons op school.

Lief en leed
Bij de familie Breunissen is een zoon geboren. Een broertje
voor Benjamin (groep 1b) en Noor (groep 4). Hij heet
Alexander. En ook bij de familie de Frel is een zoon
geboren. Bas is het broertje van Lisa (3) en Chris (1a). Vanaf
deze plaats feliciteren wij de families met de geboorte van
Alexander en Bas en wensen hen toe dat hij mag opgroeien
tot eer van zijn Schepper: “Looft der heren Opperheer’,
buigt u need’rig voor Hem neer. Want Zijn gunst alom
verspreid, zal bestaan in eeuwigheid’.

Schoolkassa
Voor het innen van de verschillende bijdragen, zoals
overblijven, schoolreis en vrijwillige ouderbijdrage,
willen wij dit jaar als proef gebruik gaan maken van het
programma Schoolkassa, dat gekoppeld is aan
Parnassys. Dit betekent, dat u, zodra er facturen te
betalen zijn, een mail krijgt met het verzoek tot betaling.
Hierin kunt u direct doorklikken naar de betaalomgeving
en direct uw factuur digitaal voldoen.
De ouders die vorige week níet de test-factuur van
Parnassys hebben ontvangen, krijgen een aparte factuur
toegestuurd.
Mocht u er t.z.t. niet uitkomen met de betaling, laat dit
dan weten via administratie@ehbennekom.nl

Schoolspot
Bij deze nieuwsbrief vindt u een folder van schoolspot.nl.
Soms zijn hier leuke aanbiedingen te vinden m.b.t. laptops,
tablets, software e.d. Aanbevolen!

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

God regeert; 1 Sam 27, 28:1-2, !
Sam 29,30/ 1 Sam 28:3-25, 1 Sam
31, Deut 18/ 2 Sam 1,2,3:1
Met mijn God…; 2 Sam 3:2-39, 4 en
5:1-16/ 2 Sam 5:17-25 en 2 Sam 8/ 2
Sam 6, Num 4:15, 1 Kron 15
Zonde wordt gestraft Gen 18/ Gen
19/ Gen 20-21:22-34
Beproefd geloof Gen 21:1021/ Gen
22:1-19/ Gen 23

School niet bereikbaar?

