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Voorwoord
Sinds ik hier op school werk, heb ik de gewoonte om ’s
morgens bij binnenkomst even een rondje door de school te
maken. In deze tijd van het jaar is het soms nog donker in de
klas, maar meestal zit de collega al achter het bureau en is
bezig met de voorbereiding voor die dag. Veelal met de Bijbel
op tafel ter voorbereiding van de Bijbelles. Even een
goedemorgen of een kort praatje over wel en wee. Oog
hebben voor elkaar, dat is de reden van mijn ochtendrondje.
We zijn veel met leerlingen bezig, maar het is ook belangrijk
om elkaar te ‘zien’. Even een persoonlijke noot in het werk.
Best belangrijk! Dat elkaar zien gaat niet alleen over het zien
met de ogen, dat gaat ook over zien in de figuurlijke
betekenis. Elkaar ruimte geven, omdat we niet allemaal
hetzelfde zijn. Niet allemaal hetzelfde denken. Is dat juist ook
niet wat we onze leerlingen mee willen geven, binnen de
Bijbelse normen? Talenten zijn verschillend, achtergronden
soms anders, gezinssituaties divers en toch mogen we samen
een groep vormen, school zijn, christen zijn. In dat verband
mag u ook de oproep van Paulus zien in 1 Kor 12. Zo willen
we betrokken zijn bij het opgroeien, ontwikkelen en tot
bestemming komen van uw kinderen en onze leerlingen.
Even terug naar het rondje door de school, naast het even
contact maken met de collega, ook even de gelegenheid om
te zien wat leerlingen kunnen. Een prachtige galerij van
kunstwerken siert diverse ramen. Vitrines staan vol met
creaties die te maken hebben met het thema waarover
gewerkt wordt. Of onlangs een heus ingericht restaurant
waarbij ‘bezoekers’, na een heerlijke high tea, een potje
honing als bedankje meekregen. Zo krijgt onderwijzen,
opgroeien en ontwikkelen echt vorm.
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
2 t/m 6 december
Ma, wo-mi ,do
9 t/m 13 december
Di, wo, vr

Data 2019-2020
10 december
23 december t/m
3 januari
30 januari
4 en 13 februari
17 en 18 februari

continurooster
Kerstvakantie
continurooster
Workshop onderbouw
Contactavonden

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

Lief en leed
Bij de familie van Rotterdam is op 20 november een zoontje geboren, een broertje voor Samuel (1a): Bart. Bij de
familie Kortenhoff is vrijdag een dochter geboren. Een zusje
voor Suzanne (8): Rozalyn.
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en we wensen hen
toe, dat Bart en Rozalyn mogen opgroeien tot eer van hun
Schepper: “Ik zal met al mijn hart den Heer’, blijmoedig
geven lof en eer.”(Ps. 9: 1 ber.)

Inspectierapport
Ik heb u al eerder gemeld over het inspectiebezoek en de
uitkomst daarvan. Recent ontvingen wij het definitieve
rapport van de Inspecteur. Dit rapport is online in te zien
door hier te klikken. Op de betreffende pagina even naar
beneden scrollen. Hier ziet u staan: Vierjaarlijks onderzoek
bestuur en school. Wanneer u daar op klikt, dan krijgt u de
recente rapportage te lezen.

Fruitdagen

Workshops onderbouw

Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgt uw kind fruit van
school.
In de schoolgids staat dat dinsdag een fruitdag is, in de
periode van schoolfruit mag uw kind op dinsdag ook een
koekje of iets dergelijks meenemen. Fruit is uiteraard ook
toegestaan.

In de laatste nieuwsbrief stond een verkeerde datum bij de
donderdagmiddag
genoemd.
Dit
moet
zijn:
donderdagmiddag 13 februari (i.p.v. 14 februari). U kunt
zich overigens nog steeds aanmelden als u in de
gelegenheid bent om (een van) deze middagen te helpen.

School niet bereikbaar?
Welkom

bereikbaar?

Rachel Meijer is 4 jaar en mag nu ook naar school. Van harte
welkom in groep 1a en we hopen dat je een fijne tijd hebt bij
ons op school!

Studiemiddag
Dinsdagmiddag 10 december hebben we weer een
continurooster: de school begint dan om 8.30 uur. Alle
kinderen eten op school en we zijn om 14.00 uur uit.

Techniekweken
Techniek is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Hoeveel techniek is er niet aanwezig bij ons thuis en op
school? En er komen nog steeds nieuwe technieken bij! Een
goede reden om als school ons te verdiepen in techniek.
We gaan dit doen gedurende 2 techniekweken. Op 2-13
december hoopt elke groep op zijn eigen wijze bezig te
gaan met techniek onder het thema: Beweging/ Mobiliteit.
We hopen op mooie technische werkstukjes, maar vooral
veel plezier in het werken met techniek.

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

Week 49
Groep 3 t/m 6
Week 50
Groep 3 t/m 8

Wijsheid en dwaasheid; Spr 1:1-19/
1 Kon 11; 2 Kron 9/ Pred 12:1-8 en
13,14
Gabriël, Gods boodschapper; Luk
1:1-25/ Luk 1:26-56/ Matt 1:18-25

Week 49
Groep 7 & 8

God heeft dit ten goede gedacht
Gen 44/ Gen 45/ Gen 46-50

