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Voorwoord
Vorige week woensdag hadden we met de collega’s en
toezichthouders een gezamenlijke avond. Een dergelijke
avond vinden we belangrijk in het kader van elkaar kennen en
begrijpen. Het thema voor die avond was: Hoe brengen we
de Bijbelse boodschap, het Evangelie van zonde en genade zo
dicht mogelijk bij het kinderhart? Onze refo-cultuur is er één
van het woord, maar onze Schepper heeft in Zijn wijsheid ons
gezegend met meerdere zintuigen, die we goed kunnen
inzetten bij het, zoals de Bijbel dat noemt in Deuteronomium
6:7, inscherpen. Naast oren ook ogen en handen gebruiken.
Na een Bijbelstudie over Advent hebben we met elkaar
nagedacht hoe we middels objectlessen kinderen dichtbij de
essentie van Advent kunnen brengen. Niet alleen iets uit het
hoofd leren, wat zeker ook belangrijk is, maar ook door iets
te maken of te laten zien. Bent u benieuwd hoe zo’n objectles
eruit kan zien, bezoek dan eens de website
https://www.bijbelsopvoeden.nl/ Overigens kunt u hier
aanbevelingen vinden hoe u ook thuis inhoud kunt geven aan
godsdienstige vorming. Een opdracht, die we als ouders en
school samen mogen invullen.

Data 2019-2020
10 december
23 december t/m
3 januari

studiemiddag
Kerstvakantie

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

Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
18 t/m 22 november
Ma, wo ,vr-mi
25 t/m 29 november
Ma, wo, do

Welkom
Vandaag zijn Eva van ’t Hul en Naomi Strijbis voor het eerst
op school. We heten jullie van harte welkom in groep 1a en
wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Workshops onderbouw

Oproep !!!

Op dinsdagmiddag 4 februari en donderdagmiddag 14
februari willen we weer workshops gaan doen in de
onderbouw. Dit zijn creatieve middagen, waarbij de
kinderen van te voren een keuze kunnen maken uit
verschillende workshops (bv. koekjes bakken, timmeren,
iets met klei/ keramiek maken etc.). Op deze middagen
kunnen we best wat hulp gebruiken. Bent u in de
gelegenheid om (1 van) deze middagen te helpen bij één van
de workshops? U kunt zich opgeven bij juf Pul, via de mail:
cpul@ehbennekom.nl

Reactie nieuwe schooltijden!!
De afgelopen twee weken hebben we uitgebreid kunnen
ervaren hoe het is wanneer de school iets eerder begint,
we tussen de middag een iets kortere pauze hebben en we
om 15:00 uur uit zijn. De reacties van zowel binnen als
buiten de school waren voornamelijk positief. Om
iedereen de gelegenheid te geven zijn of haar ervaringen
te delen zetten we een korte enquête uit. Hiervoor
ontvangt u een apart mailtje met een viertal vragen. Zoals
eerder in de nieuwsbrief gemeld, zullen we als team onze
ervaringen bespreken in de studiemiddag van 10
december. Na deze studiedag en na overleg met MR en het
collectief bestuur informeren wij u over ons besluit
aangaande schooltijden.

SchoolCollecte
niet bereikbaar?
schoolontbijt

bereikbaar?

Tijdens het schoolontbijt heeft het ‘zendingspotje’ klaar
gestaan. De opbrengst was € 150,15 en is overgemaakt naar
de Voedselbank Ede. Allen hartelijk dank voor uw/ jullie
bijdrage!

School niet
Kerst en Pasen
Dit schooljaar hebben we een gezamenlijke Paasviering,
met de ouders, in de Ichthuskerk in Bennekom. Deze zal zijn
op woensdagavond 8 april 2020 en zal om 19.00 uur
beginnen.
We zullen tijdens een leerlingbijeenkomst op vrijdag 20
december 2019 het Kerstfeest met kinderen vieren. Er is
een aparte bijeenkomst voor de onderbouw (in het
speellokaal) en voor de bovenbouw (in de hal).

Gebedskring
Wat een zegen dat we mogen weten dat er biddende
ouders rondom de school staan. Het is belangrijk dat u in
uw persoonlijk gebed of in het gebed bij de maaltijd aan de
school denkt. Ook het met elkaar in gebed gaan voor de
school is waardevol. Namens een aantal ouders nodigen wij
u uit voor….
Graag nodigen we u uit voor onze gebedskring. Vier keer
per schooljaar komen we bij elkaar om te bidden voor onze
school en de dingen die er spelen. We doen dit van 09.00 10.00 uur. De eerste keer zal plaatvinden op vrijdag 6
december 2019 in het gymlokaal van de kleuters. Voelt u
zich vrij om te komen! U hoeft niet 'hardop' te bidden, deze
keuze mag u zelf maken. U bent van harte welkom!

Schoolfruit

Gevonden voorwerpen

Verschillende ouders wilden zich inschrijven voor de
nieuwsbrief van het schoolfruit via de volgende link:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgege
vens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
Hiervoor moet de leverancier ingevuld worden. Voor onze
school is dat ‘Vitamine&zo’.

Er ligt weer heel veel in de gevonden-voorwerpenkast. U
hebt tot a.s. vrijdag 22 november de tijd om te kijken of er
iets van u bij ligt. Daarna wordt de kast leeg geruimd.

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

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

Salomo koning; 1 Kon 2:12-35 en
3:1-15/ 1 Kon 3:16-28/ 1 Kon 4:2034, 1 Kon 5, 2 Kron 3
Rijke zegen; 2 Kron 5, 6:1-11/ 2 Kron
6:12-42 en 7/ 2 Kron 8,9, Matt 12:42
Vernederd Gen 37/ Gen 39/ Gen 40
Verhoogd Gen 41/ Gen 42/ Gen 43

