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Voorwoord
Een oplettende ouder miste de nieuwsbrief al. Fijn dat u
dit opmerkt. Het was niet zozeer dat we het vergeten
waren, maar allerhande praktische zaken, die aanleiding
gaven voor het doorschuiven naar vandaag. De andere
kant is, dat deze gelegenheid mij de mogelijkheid geeft
iets te zeggen over het oprichten van gedenktekens. De
Israëlieten moesten dat doen nadat ze de Jordaan waren
doorgegaan om zo herinnerd te worden aan Gods grote
daden. Wij hebben ook van die gedenktekens.
Opmerkelijk, dat zo’n gedenkteken vlak bij Dankdag ligt.
Afgelopen zaterdag stonden we stil bij Hervormingsdag
en aankomende woensdag is het Dankdag. We leven in
een turbulente tijd. Veel dingen die we ‘gewoon’ zijn te
doen, kunnen niet. Op school hebben we daar niet direct
‘last’ van, maar kinderen valt het wel op. Aanleiding om
er met onze leerlingen over in gesprek te gaan. Dat past
bij vorming. Reden tot dankbaarheid dat we die
gesprekken altijd mogen doen in het licht van Gods
Woord. Ons onderwijs is daarop gefundeerd en dat niet
alleen, het geeft ook de richting aan.

Data 2020-2021
2 en 12 november
17 november
26 november

Contactavonden
Digitale koffieochtend gr 14
Studiedag, leerlingen vrij

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.

Meester Roodbeen

Jaarvergadering
Afgelopen week, dinsdag 27 oktober om precies te zijn,
stond de jaarvergadering op de agenda. Een bijzondere
vergadering was dit. Voor het eerst in het bestaan van de
Eben-Haëzerschool werd deze vergadering online
georganiseerd. Een vreemde gewaarwording voor ons als
bestuur. Je vertelt een verhaal, maar krijgt niets mee van
de non-verbale respons. Naast de toelichting op het
jaarverslag en een korte terugblik op het inspectiebezoek
door mij, nam juf Pul ons mee door het schoolplan. De
medezeggenschapsraad vertelde iets over de
samenstelling en taken van de raad, waarna ze u een
inkijkje gaf in de manier van werken en de onderwerpen
die er al zo passeren.

Terugkijkend: Een zinvolle vergadering die door één van
ouders gekwalificeerd werd met een mooi en
inspiratievol alternatief. Natuurlijk waren we blij met de
belangstellende ouders die erbij waren, maar de opkomst
had wat ons betreft hoger mogen zijn, jammer dat u er
niet bij was.
Om u toch in de gelegenheid te stellen kennis te nemen
van wat we gedeeld hebben, is de online vergadering
opgenomen en beschikbaar via het besloten deel van de
website. Mocht u naar aanleiding van het bekijken nog
vragen hebben dan mag u die sturen naar
directie@ehbennekom.nl of in het geval van vragen aan
de medezeggenschapsraad naar mr@ehbennekom.nl.

Schoolontbijt en collecte

Lief en leed

Op vrijdag 6 november (as. vrijdag) hopen we mee te
doen aan het Nationaal Schoolontbijt. Deze morgen
hoeven de kinderen niet thuis te onbijten, dat doen we
gezellig in de klas. Voor het ontbijt wordt gezorgd.

In de vorige nieuwsbrief hadden we u ook nog moeten
vertellen dat er bij de familie Stroober een dochter is
geboren. Jarah is het zusjes van Lucas uit groep 3 en
Jonathan uit groep 1b/ 2b. Alsnog van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje en
lieve zusje! We wensen jullie toe dat Jarah mag
opgroeien tot eer van haar Schepper: : “Ik zal met al mijn
hart den Heer’, blijmoedig geven lof en eer!”, Psalm 9: 1
berijmd.

Tijdens het schoolontbijt staat er een keer extra het
zendingspotje klaar. Deze keer halen we geld op voor de
vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos, waar ze in
erbarmelijke omstandigheden leven.
U heeft
ongetwijfeld de nieuwsberichten hierover gevolgd.
Stichting Bijzondere Noden en Christian Refugee Relief
bieden samen een helpende hand aan: door er te zijn, te
helpen en te ondersteunen, met inzet van vele
vrijwilligers en de onmisbare steun van hen die dit werk
een warm hart toedragen. Wilt u helpen om verlichting
te kunnen bieden in deze schrijnende situatie?
Het is een zegen, dat wij het goed hebben; laten we ook
denken aan hen die het met minder moeten doen, ook in
ons gebed.

School niet bereikbaar?

Op zondag 18 oktober heeft dominee A. van Zetten
intrede gedaan in de Hervormde Gemeente van
Bennekom (wijk west). Vanaf deze plaats willen we

de dominee en zijn gezin van harte welkom heten
en een gezegende tijd in Bennekom toewensen.
Daniëlle van Zetten hoopt vanaf volgende week
maandag bij ons school te komen. We hopen dat jij
gauw je plekje hebt gevonden in groep 7 en wensen
jou ook een fijne tijd toe bij ons op school!

Regels ouderavond

Ventilatie
Ons schoolgebouw voldoet aan de eisen m.b.t. ventilatie.
In de maand oktober zijn hiervoor opnieuw metingen
verricht. In elk geval is het zo dat ramen en deuren
regelmatig open zullen staan om de luchtkwaliteit op
voldoende te houden. Het is aan te raden om uw
kind(eren) niet al te zomers te kleden, een warme trui zal
zeker helpen.

Welkom
Voor de vakantie zijn Iwan van de Meent en Melissa Mol
al in groep 1c erbij gekomen. Vorige week was het de
eerste schooldag voor Jonathan Honkoop en Famke
Bakker. Allen van harte welkom en we hopen dat jullie
een fijne tijd hebben bij ons op school!

Hieronder nog even de maatregelen die op de contactavonden
van kracht zijn:
- De buitendeuren staan open en dient u open te laten
staan
- U gebruikt de ingang, zo dicht mogelijk bij het lokaal
waar het gesprek plaatsvindt (zie hieronder). Dit geldt
ook voor de uitgang: na het (laatste) gesprek verlaat
u de school via de dichtstbijzijnde uitgang.
- We verwachten één van beide ouders tijdens dit
gesprek.
- Er staat desinfectie bij de deur van de klas. We vragen
u vriendelijk om uw handen te desinfecteren voordat
u de klas ingaat.
- Geef elkaar de ruimte! Zowel bij het naar binnen als
bij het naar buiten gaan. Ook in de gangen kan het
lastig zijn om 1,5 m afstand te bewaren. Gebruik zo
mogelijk de hal als doorloop-ruimte.
- De stoel wordt na gebruik gedesinfecteerd.
- Deze avonden wordt er geen koffie/ thee geschonken
Verder zijn de algemene RIVM maatregelen van kracht:
- Tussen de leerkracht en de ouder is 1,5 meter afstand
- We schudden geen handen
- Bij klachten blijven we thuis en zeggen we de afspraak
tijdig af!
Welke ingang/ uitgang gebruikt u?
Gesprek in groep 1c en/ of 1a/2a
Kleuteringang,
Gesprek in groep 1b/ 2b en groep 3
Ingang speellokaal kleuters
Gesprek in groep 4, 7 en 8
Hoofdingang
Gesprek in groep 5 en 6
Ingang voetbalplein, groep 5 en 6

Techniekweken in school

Kraambezoek

Vanaf 9 november hopen we te starten met de
techniekweken.
Dit keer is het thema: bouwen.
Iedere groep werkt hier 2 weken aan.
We hopen dat uw kinderen hier veel van zullen leren,
maar bovenal plezier aan beleven.
Let op de verschijning van ‘de speciale bouwkrant!’

In verband met alle aangescherpte maatregelen vinden we
het niet verstandig dat er in de komende tijd, in geval van
geboorte, door de leerkrachten een kraambezoekje wordt
afgelegd. Hoe jammer ook, maar ook in deze willen we
onze verantwoording nemen en zullen er, tot nader orde,
geen bezoekjes thuis plaatsvinden.

Digitale ontmoeting

Bijdehandjes

Bent u op zoek naar Peuteropvang ? Dan bent u bij
BijdeHandjes in Bennekom, bij de Eben-Haezer aan het
juiste adres.
Ben jij ouder van een kleine lieve Peuter? Op onze
peuteropvang hebben wij ruimte om jouw kindje zijn of
haar talenten te laten ontdekken. En gezellig met
vriendjes en vriendinnetjes spelenderwijs te leren als
voorbereiding op de basisschool. Wij doen dit vanuit een
christelijke identiteit en geven hier op verschillende
manieren invulling aan. We starten bijvoorbeeld met
een verhaal uit de peuterbijbel en zingen vrolijke
(christelijke) kinderliedjes. Ieder kind vanaf 2,5 jaar is bij
ons van harte welkom! Ook voor kinderen met een
indicatie voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) hebben wij een plekje.
Nieuwsgierig?
Wilt u samen met uw kindjes geheel vrijblijvend een
keertje komen kijken bij onze peuteropvang in
Bennekom, bij de Eben-Haezer? U en uw kindje(s) zijn
van harte welkom! Bel of mail dan naar Ria Koster,
Manager Peuteropvang ria@bijdehandjes.info of bel 0630213831.

Op dinsdagavond 17 november staat er een digitaal
‘koffie’moment gepland voor de ouders van kinderen uit
de groepen 1 tot en met 4. Deze ontmoeting is
georganiseerd in het kader van de pilot jeugdzorg onderwijs, waarover u in een van de vorige nieuwsbrieven
heeft kunnen lezen.
Omdat we u helaas niet op school kunnen uitnodigen, is er
voor gekozen om een digitale bijeenkomst te beleggen.
We willen deze avond samen met u nadenken over het
onderwerp ‘Basiscommunicatie’. Wat is eigenlijk goede
communicatie? Meestal loopt het contact met uw kind
ongemerkt goed: het is een vaardigheid die we allemaal
min of meer geleerd hebben tijdens onze jeugd. Maar op
sommige momenten loopt de communicatie tussen ouder
en kind niet zo fijn. Vanuit de theorie van de
‘Basiscommunicatie’ en aan de hand van filmpjes willen we
deze avond samen ontdekken wat er in het contact tussen
mensen gebeurt. Wat zorgt ervoor dat het contact goed
verloopt en wat kunt u doen als het even minder goed
gaat? Wilt u ook antwoord op deze vragen? Willeke van
Laar (schoolmaatschappelijk werker CJG), Arjan Slootweg
(IB’er) en Aline de Kruif (ambulant hulpverlener) verzorgen
deze avond.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
online avond (via Teams). De avond start om 20.00 uur en
duurt ongeveer een uur. U kunt zich aanmelden via deze
link waarna verdere informatie volgt en u een uitnodiging
ontvangt Tot ziens!

Bijbelrooster

Sterk Werk
De groepen 5 t/m 8 doen mee aan een onderzoek naar
het programma SterkWerk, uitgevoerd door de
Rijksuniversiteit Groningen. SterkWerk is erop gericht
om leerlingen verantwoordelijkheid te geven en om de
onderlinge relaties in de groep te verbeteren.
De ouders van de betreffende leerlingen hebben
daarover een brief ontvangen. In de brief staat een link
om toestemming te geven om de antwoorden van uw
kinderen op de vragenlijsten te gebruiken voor
onderzoek. Als u meerdere kinderen heeft in de
groepen 5 t/m 8, dan vult u voor elk kind een apart
formulier in.
Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met juf
Visser.

Week 45
Groep 3 t/m 6
Week 46
Groep 3 t/m 6

Week 45
Groep 7 & 8
Week 46
Groep 7 & 8

Immanuël voorzegd; 2 Kron 25 en
26/ 2 Kron 27/ 2 Kron 28, Jes 7:114
Waarschuwing en
gehoorzaamheid; Jes 6:1-11; 1:1019, 53:1-7, 55:1-7/ 2 Kron
29,30,31/ 2 Kron 32, Jes 37
Profeten-2: Juda; Jes 6/ Jes 44/ Jes
53
Profeten-3: Juda; Jer 1/ Jer 23/ Jer
37-39

