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Voorwoord
U herkent het vast wel. De laatste of een na laatste dag van
de vakantie hoor je het de kinderen zeggen: Nog maar één
dag en dan moeten we weer naar school! Voor de één een
fijne gedachte bij de ander roept het wat minder
enthousiasme op. Toch, wanneer ik dan vandaag over het
plein rondloop, zie ik dat de meeste kinderen vol overgave
met hun spel bezig zijn. Mooi om te zien dat er volop gebruik
wordt gemaakt van de nieuwe speeltoestellen, die vlak voor
de vakantie zijn geplaatst. Er is nog een klein stukje van het
plein waar wat mij betreft nog het één en ander kan
verbeteren. Ik bedoel het deel tegenover groep 5/6. Heeft u
een suggestie? Laat het ons weten. Wat mij betreft een
stukje natuurlijk spelen, want nadat de bel ging, kwam een
aantal kinderen naar binnen met een bladeren en takjes.
Nadat ik vroeg wat zij daarmee gingen doen, was het
antwoord: “Voor de tekenles vanmiddag!” Kijk, dat is wat we
noemen ‘natuurlijk’ leren. De laatste week voor de vakantie
noemde ik in een schrijven aan de collega’s een dichter die
veel uit de natuur haalde voor zijn gedichten, Guido Gezelle.
Prachtig hoe hij ons leert naar Gods Schepping te kijken. Dat
is wat we ten diepste aan onze leerlingen willen leren.
Hei da, heldere lichtkrystalle,
diamanten waterding,
moet ge op de aarde nedervallen
uit is 't met uw flonkering!
Neen en daalt niet, och en daalt niet,
aardsche grond is al te vuil,
houdt u ver van hier, en valt niet:
houdt u in den hemel schuil.
Uit: Hei da lieve dreupel water, Guido Gezelle(1859)
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
28 okt t/m 1 november
Ma, wo ,do
4 t/m 8 november
Ma, di, vr

Data 2019-2020
4 november
4-15 november
6 november
8 november

Extra ouderavond
Aangepaste schooltijden
Dankdag, leerlingen vrij
Schoolontbijt
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ook
onze
website
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Bruiloft juf van de Meent
Donderdag 17 oktober is juf van de Meent getrouwd met
Daniël Verheij. Hun huwelijk is kerkelijk bevestigd door
ds. Verheij. Hij gaf hun de tekst uit Exodus 13:21 mee: “En
de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een
wolkkolom, dat Hij hen op de weg leidde, en des nachts
in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan
dag en nacht”. De kinderen van groep 7 hebben hun juf
en haar man uit de Avondzang vers 1 en 7 toegezongen.
Wij wensen de juf en haar man vanaf deze plaats ook toe:
Gods Zegen voor de toekomst! Het zal voor iedereen
even wennen zijn om haar vanaf nu aan te spreken met
juf Verheij.

Lief en leed
Bij de familie Paapst is een dochter geboren. Een zusje
voor Gerrit-Jan (groep 1b) en Jonathan (groep 2). Zij
heet Marilène. Vanaf deze plaats feliciteren wij de
familie en wensen hen toe dat zij mag opgroeien tot eer
van haar Schepper: “Looft der heren Opperheer’, buigt
u need’rig voor Hem neer. Want Zijn gunst alom
verspreid, zal bestaan in eeuwigheid’.

Aangepaste lestijden

Dankdag

Zoals u weet, hopen we vanaf maandag 4 november tot en
met vrijdag 15 november proef te draaien met aangepaste
lestijden:
De tijden zijn als volgt: 8.30 uur(1e bel 8.25 uur) tot 12.00
uur en 13.00 uur (1e bel om 12.55 uur) tot 15.00 uur. Op
woensdag is dit 8.30 – 12.30 uur.

Op woensdag 6 november is het dankdag. Deze
dag hebben de kinderen vrij. Op dinsdagmorgen
hebben we een leerlingbijeenkomst in de hal met
alle kinderen van school, die in het teken zal staan
van dankdag. We zingen en bidden met elkaar. Ds.
Schinkelshoek (HHG) zal deze morgen een
Bijbelverhaal vertellen.

Overblijven
Als Oudercommissie zijn wij het 'overblijven' onder de loep
aan het nemen. Dit houdt in, dat we kijken naar de kosten
en naar de invulling van het overblijven in het algemeen.
We hopen hierover in december meer bekend te kunnen
maken. Mocht u tips of suggesties voor ons hebben mail
ons dan gerust (oc-ehbennekom@outlook.com) of spreek
één van ons even aan.
In verband hiermee ontvangt u nu nog geen factuur over
het overblijven, maar in januari voor het hele schooljaar.
Namens de OC

School niet bereikbaar?

Vertrouwenspersoon
Bericht van Interne Vertrouwenspersoon:

Afgelopen weken heb ik een bezoekje gebracht aan de
bereikbaar?
groepen 5 t/m 8 in verband met mijn functie als

Welkom
Jonathan Stroober is 4 jaar geworden. Hij is vandaag gestart
in groep 1b. Van harte welkom, Jonathan! We wensen jou
een fijne tijd toe bij ons op school!

Schoolontbijt en collecte
Tijdens het schoolontbijt (8 november) staat er extra het
zendingspotje klaar. Deze keer halen we geld op voor de
Voedselbank Ede. Zij hebben niet alleen levensmiddelen
nodig, maar ook geld om alles draaiende te houden en zo
voor onze hulpbehoevende naaste dichtbij te zorgen.
Graag willen we dit project steunen. Het is een zegen, dat
wij het goed hebben; laten we ook denken aan hen die het
met
minder
moeten
doen.
Zie
ook:
http://voedselbankede.nl/geld-doneren/

Schoolkassa
Voor de vakantie hebt u voor het eerst via Schoolkassa een
factuur ontvangen. Voor ons is dit nieuw, maar ook het
programma zelf is nog nieuw. Er zitten dan ook nog wat
‘kinderziektes’ in, zoals het bedrag niet kunnen aanpassen
en geen bedrag achter de komma in kunnen vullen. De
makers van het programma zijn hier nog volop mee bezig.
Toch gaan de meeste betalingen goed! Mocht u nog
vragen
hebben,
laat
dit
dan
weten
via
administratie@ehbennekom.nl.

vertrouwenspersoon. Ik heb kort uitgelegd wat de
bedoeling is van deze functie, gekoppeld aan
voorbeelden die de kinderen konden begrijpen. Het gaat
erom dat ze weten, dat het belangrijk is dat ze hun mond
open doen als het gaat om onveilige situaties, of dat nu
henzelf betreft of een ander. Deze moeten gemeld
worden! 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. We
kunnen naar u luisteren, u steunen bij de situatie waarin
u of uw kind zich bevindt en samen met u nadenken hoe
nu verder. Voor meer informatie verwijzen we u naar de
schoolgids/website.
Juf C. Dorst (IVP), leerkracht groep 3.

Bijbelrooster

SchoolSchool
niet bereikbaar?
niet bereikbaar?
Bij telefonische onbereikbaarheid van school en tijdens de
vakantie kunt u het volgende nummer bellen:
Meester Roodbeen: 06-29556198

Week 44
Groep 3 t/m 6
Week 45
Groep 3 t/m 6
Week 44
Groep 7 & 8
Week 45
Groep 7 & 8

Donkere dagen; 2 Sam 7, 9:1-10 en
4:4/ 2 Sam 11, 12 en Psalm 51/ 2
Sam 13
Absalom, mijn zoon; 2 Sam 14,
15:1-12/ 2 Sam 15:13-37, 16 en 17/
2 Sam 18 en 19
Zegeningen van God Gen 24, 25:711/ Gen 25:19-34, 26:1-33/ Gen
26:34-27:40
Op de vlucht Gen 27:41- 28:22/ Gen
29/ Gen 30

