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orwoord:

Voorwoord: Het schrijven van het voorwoord voor
de nieuwsbrief is doorgaans geen hele lastige klus.
Er is altijd wel iets dat mijn inspiratie prikkelt. Toch
heb ik deze keer moeite een en ander op papier te
krijgen. Het is niet dat er geen onderwerpen zijn
waarover ik iets kan zeggen. Wat het wel is?
Mogelijk iets van schroom of zo u wilt: schaamte.
Hoewel ik het lastig vind, ga ik het u toch zeggen. Op
voorhand wel een opmerking. Voor hetgeen ik
hierna schrijf, geldt: Wie de schoen past trekt hem
aan! Afgelopen week stapte een dame de school in.
Enigszins
terughoudend
begon ze haar verhaal. Het
bleek om de buurvrouw
van een paar huizen verder
te gaan. Ze vertelde mij dat ze regelmatig overlast
heeft van geparkeerde auto’s voor haar oprit. Het
kan natuurlijk zijn dat u niets vermoedend uw auto
daar parkeert, maar dat was in dit geval niet de
situatie. “Bij het aanspreken van de ouder”, vertelde
deze buurvrouw verder, “kreeg ik een hele nare
reactie terug.” Beste mensen, ik heb haar mijn
excuus aangeboden, maar u begrijpt dat we
hiermee geen recht doen aan wie we behoren te
zijn. Veel woorden ga ik er niet meer aan wijden, u
begrijpt mij ongetwijfeld.
Na een week afwezig te zijn geweest, was het weer
goed om voet op Bennekomse bodem te zetten. Aan
de andere kant was het bezoek aan Oekraïense
scholen enorm verrijkend. Het doel van mijn bezoek
was om te zien hoe wij vanuit Nederland het
onderwijs daar kunnen helpen bij het vormgeven
van passend onderwijs op christelijke scholen. Nu
terug in Nederland overheerst toch het gevoel, dat
ik meer van de mensen daar geleerd heb, dan zij van
mij. Met zeer geringe (financiële) middelen, maar
met een enorme drive wordt daar vormgegeven aan
christelijk onderwijs. Dat maakt je dankbaar
wanneer je ziet welke zegeningen ons ten deel
vallen.

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!

28 november en 29
maart
5 februari

Data 2017- 2018
Studiemiddagen personeel
(Continurooster,
zie
schoolgids)
Studiedag personeel
Leerlingen vrij

22 november, 4 april Schoonmaakavonden
en 11 juli
Echter ook wij kennen gepassioneerde collega’s en
zeer betrokken ouders. Dat bleek maar weer op
vrijdag 3 november. Met zo’n 7 vaders en een
aantal leerlingen hebben we het plein gereed
gemaakt voor het plaatsen van de nieuwe
speeltoestellen. In zo’n
anderhalf à twee uur
was het klusje geklaard.
Heren, dank voor jullie
inzet. Na gedane arbeid
was het goed een
warme hap te nuttigen,
Heleen bedankt!
Afgelopen vrijdag is de laatste hand gelegd aan de
nieuwe speeltoestellen. Na de bel van 12:00 uur
werden met zeer veel enthousiasme van de
kinderen de nieuwe toestellen in gebruik genomen.
Fijn dat nu eindelijk een volgende fase van het
pleinplan gerealiseerd kon worden.
Tenslotte: Tijdens het schrijven van dit stukje viel
mijn oog op een kaartje dat op mijn bureau staat.
Hetgeen op dit kaartje staat verwoord wat wij zijn:
als ouders, als leerkrachten, als MR, als bestuur, als
oudercommissie of hoe u ook bij de school

betrokken bent, namelijk een Team. En Team staat
voor Together Everyone Achieves More oftewel:
Samen bereikt iedereen meer. Wanneer we dit
inbedden in een Bijbels spreken, zeggen we: Draag
elkaars lasten en vervul alzo de wet van
Christus.(Gal 6:2)
Hans Roodbeen
Lief en leed: In het gezin Boonzaaijer is afgelopen
week een zoon geboren. Gerwin is het broertje van
Lydia uit groep 6. We feliciteren hen van harte met
de geboorte van hun zoon en broertje en wensen
hen toe dat Gerwin mag opgroeien tot eer van zijn
Schepper: “Ik zal met al mijn hart den Heer’,
blijmoedig geven lof en eer.”(Ps. 9: 1 ber.)
Welkom: Monica de Pater is 4 jaar geworden en is
vorige week maandag in groep 1 gekomen. Van
harte welkom en we wensen jou een fijne tijd toe bij
ons op school!
Nieuwe baan juf Van Manen: Afgelopen week heeft
juf Van Manen ons (en ook haar groep ) verteld, dat
ze ons gaat verlaten. Per 9 januari 2018 zal ze in
Opheusden gaan werken. We zullen haar
betrokkenheid en enthousiasme zeker missen, maar
begrijpen deze stap van de juf wel en feliciteren de
juf van harte met haar benoeming! Over de invulling
van de ‘vacature’ die hiermee in groep 7 is ontstaan,
zijn we aan het nadenken en zodra er meer bekend
is, zullen we u dit laten weten.
Kleuterplein: “Het nieuwe plein is geopend!”, een
kreet van een van onze leerlingen afgelopen vrijdag.
Het kleuterplein is klaar en wat ziet het er mooi uit!

Te koop: Er staat inmiddels een nieuwe schommel,
met twee schommels. De ‘oude’ schommels (2
stuks) zijn t.e.a.b. over te nemen.

Gevonden: Op school is een
keuringsrapport gevonden van een
blauwe BMW. Mist u deze? U kunt hem
afhalen bij Hans Roodbeen.
Opbrengst ‘collecte’ schoolontbijt: Tijdens het
schoolontbijt (wat overigens heerlijk smaakte en erg
gezellig was) stond er in alle groepen het
zendingspotje klaar voor de ‘Wintercampagne’ van
Kom over en Help. Er is bijna 100 euro opgehaald.
Hartelijk dank voor uw/ jouw bijdrage!
Opbrengst Woord en Daad: Tijdens de
contactavond van 30 oktober jl. stond de
verkooptafel van Woord en Daad ook weer op de
vertrouwde plek. Dit heeft het mooie bedrag van
320 euro opgebracht! De kerstkaarten die verkocht
zijn voor Woord en Daad hebben 560 euro
opgebracht. Ook hiervoor hartelijk dank!
Woord en Daad Kerstactie! Onze kerstactie komt er
weer aan ! Krentenbroden en stollen voor het
goede doel. Nieuw dit jaar: kiprollades en
kiphammetjes! Houd u er alvast rekening mee?
Meer info in de volgende nieuwsbrief of via
wendbennekom@solcon.nl
Schoolfruit: A.s. woensdag
starten we met het
‘schoolfruit’. Deze week is
het op woensdag en
donderdag
schoolfruitdag.
Daarna
elke
woensdag, donderdag en
vrijdag. Zie voor meer
informatie in de mail over
het schoolfruit van 9
november jl.
En in het kader van het toewerken naar een
gezonde school, geven we u hierbij graag een link
naar een website waar u leuke ideeën op kunt doen
voor gezonde traktaties, www.gezondtrakteren.nl.
Schoonmaakavond: Inmiddels
hebben een paar moeders
zich opgegeven voor de
schoonmaak-avond van 22
november as. Graag doen we
nog een oproep voor extra
‘handen’. Hoe meer moeders

er zijn, hoe meer we kunnen schoonmaken. Als u
zich nog niet heeft opgegeven, kan dat alsnog bij
Gea Boeder.
Creatieve workshops: Vorig schooljaar zijn we in de
bovenbouw gestart met een tweetal creatieve
middagen met workshops, waar de kinderen zelf
een keuze konden maken voor de workshop die hen
aansprak (groepsdoorbrekend). Dit willen we dit jaar
ook in de onderbouw gaan doen. Ook hiervoor
kunnen we niet zonder de hulp van ouders. Heeft u
ideeën voor een workshop of kunt u helpen, we
horen het graag van u. Het duurt nog wel even,
maar de data willen we alvast doorgeven: dinsdag
24 april (9.15 – 10.30 uur) en donderdag 17 mei
(13.15 – 14.30 uur).
Schooldammen: op woensdag 8 november werd het
jaarlijkse damtoernooi tussen de Bennekomse
scholen gehouden. Het team van groep 7/8
behaalde de eerste plaats en gaat door naar de
Halve Finale van Gelderland. Een felicitatie voor
Marit en Joran uit groep 7 en Matthijs S. en Ruben
uit groep 8.
In de categorie groep 5/6 deden we met twee teams
mee en behaalden een eerste en een tweede plaats.
Ook jullie van harte gefeliciteerd en veel succes als
we Gelderland ingaan.
Het eerste team eindigde op de eerste plaats en
bestaat uit de volgende leerlingen uit groep 5: Mark
B, Job, Levi, Jelle en Niek
Het tweede team eindigde op de tweede plaats
bestaat uit de volgende leerlingen uit groep 5 en 6:
Daniel, Marjolijn, Chilian, Jonathan P. en Nadine.

Bestuursbezoek: Op maandagochtend 6 november
2017 hebben Klaasjan Van der Maas en Elbert
Preuter namens het bestuur klassenbezoek gedaan.
Hierbij zijn dit keer de groepen 2 (juf Ebbers), groep
5 (Juf Stolk), groep 6 (Juf Willemsen) en groep 7 (juf
Van de Vegt) bezocht. In iedere groep is een deel
van de les bijgewoond en is in openheid gesproken
met de leerkrachten over het reilen en zeilen binnen
de school, de sfeer en de onderlinge samenwerking
binnen het team. Waardevol en ook erg leuk om als
bestuur op deze wijze te beleven wat er leeft binnen
de school en om de sfeer te proeven. Deze ochtend
bevestigt voor ons de positieve lijn die we binnen de
school ervaren, waarvoor we erg dankbaar zijn.
Namens het bestuur, Elbert Preuter
Bijbelrooster:
Week 46
Groep 3 t/m 8
Week 47
Groep 3 t/m 8

Teruggaan Gen 31/ Gen 32/ Gen
33 en 35
Vernederd Gen 37/ Gen 39/ Gen
40

