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orwoord:

Voorwoord: We hebben kunnen genieten van een
welverdiende
vakantieweek
en
prachtig
nazomerweer! Maar de herfstvakantie ligt al weer
ruim een week achter ons en het schoolleven is
weer volop in gang. Iedereen is inmiddels gewend
aan de dagelijkse gang van zaken rondom school.
Vanmiddag en vanavond hopen we veel ouders op
school te zien en te spreken op de contactmiddag en
-avond. Graag horen we van u hoe uw kind(eren) de
eerste periode in zijn/ haar nieuwe groep heeft
ervaren. We vinden het fijn om te merken dat de
ouderbetrokkenheid groot is. We hebben ouders
mogen ontmoeten op diverse avonden en andere
momenten: tijdens de workshop-avond in de Week
van de Opvoeding, de spelactiviteiten in diezelfde
week, de voorlichtingsavond over het Voortgezet
Onderwijs voor de ouders (en ook de leerlingen) van
groep 8, de high-tea middag voor de hulp-ouders,
en de ‘gewone’ (waardevolle) ontmoetingen: een
praatje met u in de klas, op het plein of bij het hek.
En wellicht ook vanavond weer…..
Deze week is het een week met twee gedenkdagen:
Hervormingsdag en dankdag. Wat hebben we veel
om dankbaar voor te zijn, ondanks dat er ook zorgen
en verdriet kunnen zijn. Laten we dagelijks, met
onze kinderen, leven zoals Zondag 10 ons dat zo
indrukwekkend voorhoudt: “Dat wij in alle
tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn
mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een
goed toevoorzicht hebben op onze getrouwen God
en Vader…” Dat we, klein en groot, elke dag mogen
schuilen bij Hem en vertrouwen op Hem, waarvan
Luther getuigen mocht: Een vaste Burcht is onze
God, een Toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed,
al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen.
500 jaar! Zolang is het al geleden dat Maarten
Luther zijn 95 stellingen op de deur spijkerde van de
slotkapel in Wittenberg. Ieder jaar op 31 oktober
denken we hier weer aan. We houden dan
Hervormingsdag. Maar is dat belangrijk, moet dat

Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.
Houdt voor actuele data en nieuwe foto’s ook regelmatig op
onze website www.ehbennekom.nl in de gaten!

1 november

Data 2017- 2018
Dankdag, leerlingen vrij

28 november en 29
maart

Studiemiddagen personeel
(Continurooster,
zie
schoolgids)

5 februari

Studiedagen personeel
Leerlingen vrij

22 november, 4 april Schoonmaakavonden
en 11 juli
elk jaar? De kerk van de Reformatie stelde Gods
Woord weer centraal! Zij gaf de Bijbel weer de juiste
plaats in de kerk en de korte inhoud was toen en is
ook nu nog: Uit genade alleen (Sola gratia). In
stelling 62 schrijft Luther: De ware schat van de Kerk
echter, is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en
de genade van God. Wat een rijkdom en zegen om
dan elke dag uit Gods Woord te morgen horen en te
kunnen lezen. “En dat gij van kinds af de heilige
Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot
zaligheid, door het geloof welk in Christus Jezus is
(2Tim.3:15)”. Het werk van de Heilige Geest gaat
door en Gods Woord mag nog steeds opengaan, ook
op onze school. Zullen we als dank voor Gods
bijzondere zorg, de onderstreepte woorden van
hierboven maar anders rangschikken? Dat moet nu
elk jaar!! Ja, dat mag nog elk jaar: Herdenken én
bezinnen! „Opdat we de daden des Heeren
gedenken". “De majesteit en heerlijkheid van Gods
Woord is onuitsprekelijk. En wij kunnen nooit
genoeg God daarvoor danken.” (citaat M. Luther)
Zo komen Hervormingsdag en dankdag bij elkaar.

Morgen hopen we hier ook bij stil te staan tijdens
een leerlingbijeenkomst in de hal. Ds. Van Dijk zal de
Bijbelvertelling doen. We wensen u en jou
gezegende gedenkdagen toe! I.v.m. dankdag zal de
school woensdag gesloten zijn.
Contactmiddag en -avond: Vanmiddag en vanavond
zullen er in alle groepen de zgn. 10- minuten
gesprekken zijn. Als u een gesprek heeft
aangevraagd, heeft u hiervoor via uw kind een
briefje gekregen met de tijd waarop u verwacht
wordt bij de leerkracht van uw kind(eren). Ook zal er
een verkooptafel van Woord&Daad aanwezig zijn.
Van harte aanbevolen!
Welkom: In groep 1 is na de vakantie een nieuwe
leerling erbij gekomen. We heten Vera van Toor van
harte welkom en wensen jou een fijne tijd toe bij
ons op school.
Lief en leed 1: Bij de familie Blankenstijn is een
tweeling geboren: Daan en Siem. Zij zijn de broertjes
van Mark (groep 7). Bij de familie Van Gent is een
dochter geboren. Sofia is het zusje van Pim (groep 5)
en Nathan (groep 1). Afgelopen weekend is in het
gezin van meester Slootweg een dochter geboren.
Ze noemen haar Rachel. Zij is het zusje van Deborah
(groep 7), Daniël (groep 5) en Tryfena (groep 3).
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en we
wensen hen toe dat deze kinderen mogen
opgroeien tot eer van hun Schepper: “Hij zal
zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de
groten (psalm 115:13).
Lief en leed 2: In een eerdere nieuwsbrief schreven
we dat juf Scheurwater haar werkzaamheden weer
gedeeltelijk kon oppakken, helaas was dat te snel.
Voorlopig kan zij haar werk op school niet doen. De
RT- werkzaamheden worden, zo veel als mogelijk,
door juf Visser gedaan. Als er vragen zijn, kunt u bij
haar of bij meester Slootweg terecht.
Start aanpak kleuterplein: Op donderdagmiddag na
schooltijd zullen de oude speeltoestellen op het
kleuterplein worden weggehaald. Vrijdag en
zaterdag zullen er een groot aantal vaders en het
tuinteam
voorbereidende
werkzaamheden
verrichten. Vanaf maandag 6 november zal de firma
Van Ee Speeltoestellen op het kleuterplein aan het
werk zijn om het kleuterplein te vernieuwen. De
kleuters spelen in die week op het achterplein

(vanaf de mandschommel tot het zwarte hek van de
peuterspeelzaal.) De leerlingen van groep 3 tot en
met 8 spelen op het voorplein en het plein aan de
zijkant van de school, bij de lokalen van groep 5 – 8.
Voor de pleinwacht na het overblijven: degenen die
normaal op het kleuterplein pleinwacht hebben
gaan nu naar het achterplein. Degenen die op het
achterplein pleinwacht zouden hebben, kunnen
naar de zijkant en de voorkant van de school.
Let u na schooltijd zelf goed op uw kind(eren): er is
wellicht geen doorloop mogelijk vanaf voorkant
plein naar het fietsenhok van kleuters. U moet dan
zelf met uw kind(eren) over de stoep lopen naar de
zijkant van de school en dan via het hek naar het
fietsenhok.
Te
koop:
I.v.m.
vernieuwing van het
kleuterplein is de
glijbaan te koop;
t.e.a.b.!
Gebruikt,
maar nog in goede
staat.
Heeft
u
interesse? Laat het
ons weten! Wie het
eerst komt, ……
Schoolontbijt: Vrijdag 10 november doen we als
school gewoontegetrouw weer mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. We willen tijdens het
schoolontbijt, waar wij elke dag genoeg te eten en
te drinken hebben, ook denken aan de armoede in
deze wereld. Hoeveel kinderen en mensen zijn er
niet die niet weten of ze vandaag iets te eten zullen
krijgen? In elke groep staat het zendingspotje klaar
voor “Stichting Kom Over En Help” en dan met
name de ‘Wintercampagne’. Veel families, kinderen
en ouderen in Oost-Europa komen de winter
nauwelijks door. Met de Wintercampagne probeert
de KOEH daar te helpen. Helpen wij mee? Vergeten
jullie je gift niet? Zie voor meer informatie:
https://www.komoveren
help.nl/wintercampagne/
Ouder-kind
activiteit:
Voor de herfstvakantie
hebben de groepen 2 en
5/6 meegedaan met een
ouder-kind
activiteit,
georganiseerd
door
stichting
Jeugd
en

Gezin (SGJ Ede) in samenwerking met Sportservice
Ede. Dit in kader van de week van de opvoeding.
Groep 5/6 speelde buiten een Zweeds Loopspel
(wisselende opdrachten) waarbij ouders en kind
samen moesten werken en ook met elkaar in
gesprek gingen. Het kon buiten plaats vinden en er
werd enthousiast meegedaan. Zie foto's. Fijn dat er
zoveel ouders kwamen en SGJ/Sportservice bedankt
voor de inzet! Hieronder volgt een stukje van een
ouder met een kind in groep 2.

Wat leuk dat we werden uitgenodigd voor
een activiteit in groep 2!
Het voorlezen uit "Mijn lieverdje" was erg
leuk en herkenbaar, ook leuk waren
de reacties van de kinderen op het boek.
Dan samen met je kind iets verven wat in het
boek voorkwam o.a. wat doe je
het liefst samen met je vader/moeder. Echt
genieten zo'n verfmoment met je kind
samen!
Wat een mooie verftekeningen waren er!
Ouders en kinderen hebben er van
genoten!

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

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
Op de vlucht Gen 27:41-28:22/
Gen 29/ Gen 30, Spreuken 10:22

Woord en Daad:

30 oktober verkooptafel
Tijdens de contactavond hopen wij van Woord
en Daad er te zijn met onze verkooptafel.
Loopt u even langs (via de hoofdingang)?
Dit keer natuurlijk weer voldoende vers fruit uit
de Betuwe. Ook koffie, kaarten, postzegels en
cadeau artikelen zijn verkrijgbaar.
Nieuw: Lever uw gebruikte pennen en ander
schrijfmateriaal in! Dit is geld waard!
Gebruikt schrijfmateriaal wordt gerecycled en
dit levert geld op voor Woord en Daad. Doet u
mee? In elke klas staat een emmer waar u het
volgende in kwijt kunt: balpen, vulpen,
kleurstift, drukpotlood, markeerstift,
permanent en tekstmarker en zelfs
correctieproducten (vloeistof of tape). Niet:
schrijfmateriaal van hout of karton.
De emmers uit de klas kunnen geleegd worden
in een grote emmer in het magazijn, zodra
deze vol is graag een seintje naar een lid van de
familie Korpershoek. Help ons helpen!
Bedankt!

