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Voorwoord
Afgelopen weken stonden de contactavonden gepland.
Diverse ouders liepen door de school. Van verschillende
kanten hoorde ik positieve signalen. Het is soms even
zoeken naar een goede vorm, maar fijn dat er contact op
deze manier mogelijk was. In dat kader verwijs ik ook
naar de digitale ‘koffieochtend‘ waar meester Slootweg
verderop in deze nieuwsbrief over schrijft.
Diverse gezinnen zijn of moesten in quarantaine, omdat
één van de gezinsleden positief getest is op Covid-19. Een
heel gedoe om met het hele gezin bijna 2 weken thuis te
moeten blijven. We proberen van onze kant uw zoon of
dochter zo goed als mogelijk mee te nemen met het
schoolwerk. Heeft u daarover vragen, schroom niet om
contact met ons op te nemen. Diegene die het
thuisblijven treft, heel veel sterkte!
Vandaag nemen we met alle groepen het
kerstprogramma op. Een vreemde gewaarwording; je
voelt het gemis van een volle kerk met ouders, opa’s en
oma’s. De boodschap zal er niet minder om worden.
Vanmorgen stonden we als collega’s stil bij Jesaja 7: God
Zelf zorgt voor een teken en daarin voor de verlossing:
Immanuel, God met ons. Dat is de boodschap van advent
en kerst.
Meester Roodbeen

Pleinwacht
Wij merken dat er soms geen pleinwachtouders zijn.
Dit is vervelend, omdat er dan geen toezicht op het plein
is, wat toch zeker niet overbodig is!
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan zelf proberen te
ruilen?
En mocht dit echt niet lukken, laat het ons dan weten via
pleinwacht@ehbennekom.nl.

Data 2020-2021
17 november
26 november

Digitaal koffiemoment gr 14
Studiedag, leerlingen vrij

Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.

Studiedag 26 november
Donderdag 26 november hebben we een studiedag. De
kinderen zijn dan de hele dag vrij. We hebben als
schoolleiding diverse overwegingen gemaakt of we deze
dag door wilden laten gaan. De risico’s van het bij elkaar
komen tegenover de nadelen van deze dag annuleren
(de hele dag voor iedereen online organiseren is geen
optie). Tijdens studiedagen werken we aan de
ontwikkeling van de school. Voor deze studiedag staat er
een belangrijk onderwerp op de agenda: Het opnieuw
formuleren van onze gezamenlijke visie op
leerlingondersteuning en hoe wij als team daar mee
omgaan. Het gaat hierbij om onder andere het duiden
van het gedrag van onze leerlingen, maar zeker ook hoe
wij daar als team tegenover behoren te staan en wat
daarin ons handelen moet zijn of worden. Met de ruim
20 collega’s zitten we die dag in de hal van de school
waarbij we de 1,5m afstand in acht nemen en zorgen
voor een goede ventilatie. Dit alles overziend, menen wij
dat het verantwoord is om deze dag te houden. Tevens
wordt collega’s die het echt spannend vinden om met
zovelen bij elkaar te zijn de mogelijkheid geboden om
deze dag online mee te maken.
We hopen u in één van de volgende nieuwsbrieven een
korte terugkoppeling te geven van deze studiedag.

Welkom
Aron Barten en Lennard Vierbergen zijn 4 jaar geworden
en vandaag voor het eerst op school in groep 1c. We
heten jullie van harte welkom en wensen jullie een fijne
tijd toe bij ons op school!

Collecte schoolontbijt
Tijdens het schoolontbijt heeft het ‘zendingspotje’ klaar
gestaan. De opbrengst was € 282,= en is bestemd voor
de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Allen hartelijk
dank voor uw/ jullie bijdrage!

School niet bereikbaar?
Spaaractie ‘Red een kind’
Wat mooi dat we met de hele school het prachtige
bedrag van € 3152,96 opgehaald hebben!! (10% van het
geld mogen wij besteden aan nieuwe boeken voor onze
klassebieb)
Kinderen, ouders en anderen, die meegeholpen hebben:
Heel hartelijk bedankt!
Wat wordt er gedaan met geld dat opgehaald is?
Het geld dat we opgehaald hebben is voor het project in
Rwanda. Hierdoor kan ‘Red een Kind’ moestuinen
aanleggen bij scholen en bij gezinnen thuis. Ze helpen
ook de ouders om meer geld te verdienen, dan kunnen
ze hun kinderen niet alleen nu, maar ook in de toekomst
gezond eten geven.

Digitaal koffiemoment
Morgenavond staat het digitale koffiemoment gepland.
Er hebben zich inmiddels ruimt 20 ouders opgegeven!
U kunt zich nog tot morgenmiddag 12.00 uur opgeven
via deze link.
In de loop van de dinsdag krijgt u een mail met
informatie hoe u kunt inloggen. We hopen om 20.00 uur
te starten.

Kwink
Bij deze nieuwsbrief zijn 2 bijlages toegevoegd over
Kwink:
Een koelkastposter en het Oudernieuws.

Schoolresultaten delen met
Het verbeteren van hetCBS
onderwijs van onze school en
wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over
de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze
school te verbeteren en voor onze gesprekken met
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige
van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van
taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.
Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te
analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is
belangrijk, omdat dit helpt om het onderwijs op onze
school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel
Nederland helpt verbeteren.
De school stuurt de resultaten van de taal- en
rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het
CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal
Cohortonderzoek
Onderwijs
NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het
CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor
andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een
leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te
herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het
CBS, volgens de wettelijke regels. Het CBS doet dit ook
voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch
bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van
uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De
school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet
aan het CBS gestuurd worden.
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het
CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet
beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens
(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat
scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben
hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van
bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen
en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier
niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, moet
u het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
Wanneer u bezwaar heeft, stuur dan voor maandag 23
november een mail naar adminstratie@ehbennekom.nl

Bijbelrooster
Week 47
Groep 3 t/m 6
Week 48
Groep 3 t/m 6
Week 47
Groep 7 & 8
Week 48
Groep 7 & 8

Met en zonder God; Jes 38 en 39/
2 Kron 33:1-20/2Kron 33:21-25, 34
en 35
Een afgehouwen tronk; Jer 1, 35
en 36/ 2 Kron 36:1-14, Jer 28/ Jer
28, 37:11-21, 38:1-13/ Matt 10:38
Profeten-4:Babel; Ezech 2-3/ Ez 4/
Ez 33
Laatste profeten; Haggaï/
Zacharia/ Maleachi

