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Voorwoord
Wat een abrupt eind van dit kalenderjaar. Vandaag
sluiten we de deuren van de school voor in ieder geval
vier weken. Verdere details daarover vindt u in een
bijgevoegde brief. Een bewogen jaar ligt er achter ons.
Een jaar van zorgen, soms verdriet, maar ook een jaar
waarin we geconfronteerd zijn met Gods goedheid, Zijn
Vaderlijke zorg, mogen we wel zeggen.
Het jaar 2020 begonnen we met veel plannen, ideeën,
goede moed en het vertrouwen dat God voor onze
school zorgt. Al snel kreeg het jaar een wending die we
niet hadden voorzien. Spannend voor u als ouders, voor
ons als school en zeker voor de kinderen. Thuisonderwijs
was voor velen, zo niet allen, een nieuw fenomeen. Aan
de keukentafel met de laptop of telefoon erbij de lessen
volgen. Het via de digitale middelen deelnemen aan
vergaderingen, toen nieuw, nu kijkt bijna niemand er
meer van op. Het leven van alle dag riep opeens
allerhande vragen op, waar we voorheen nagenoeg niet
aan dachten. In deze situaties van onzekerheid klonk het
vanuit Gods Woord zo overduidelijk en we hebben hier
met de kinderen, maar ook met elkaar over nagedacht,
wat we lezen in psalm 91. Ik citeer alleen het eerste vers,
maar leest u voor uzelf nog eens aandachtig de hele
psalm en laat de woorden tot u doordringen.
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Ik hoop dat het niet alleen verwondering is, maar dat het
ook uw perspectief van Advent is. Langs het feit van
Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren naar Openbaring 21:1! Ik wens u zo heel
gezegende dagen!
Meester Roodbeen

Data 2020-2021
21 december t/m 1 Kerstvakantie
januari
Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.

Lief en leed
Bij de familie de Vries is op 6 december een dochter
geboren, ze heet Deborah, een zusje voor Sarah (gr 3).
Bij de familie van Toor is afgelopen vrijdag een zoon
geboren, een broertje voor Vera (gr 4) en Rhodé (gr
1b/2b)! Hij heet Rens. Vanaf deze plaats feliciteren we
beide families van harte met de geboorte van hun
dochter en zusje en zoon en broertje en wensen hen toe
dat Deborah en Rens mogen opgroeien tot eer van hun
Schepper: “Looft Hem, looft Hem, al wat leeft..”(psalm
136: 25 berijmd)

Parro
Veel informatie versturen we u per e-mail. Daarnaast
willen we gebruik gaan maken van de Parro-app. Parro
is gekoppeld aan ons leerlingen volgsysteem ParnasSys,
van waaruit ook de e-mails verzonden worden. In 2021
willen we een pilot gaan starten. In een volgende
nieuwsbrief komen we hierop terug over hoe we deze
pilot gaan uitvoeren.

Veiligheid kleuterhek

Kerstviering

Met name aan het einde van de schooldag is het best een
drukte aan de kant van kleuterplein c.q. fietspad. Soms
ontstaan daar onveilige situaties tijdens deze
ophaalmomenten. Met de leerkrachten uit groep 1 en 2
is hier ook over gesproken en het volgende is (met de
kinderen) afgesproken:
- We laten onze groepen gespreid naar buiten
gaan. Groep 1c als eerste (5 minuten voordat de
school uit gaat), groep 1a/2a daarna en groep
1b/2b pas echt op de tijd dat de school uit gaat
(12.00/ 15.00 uur). Houdt u hier ook rekening
mee bij het ophalen van uw kleuter?
- We laten de kinderen (weer net als voor de
zomervakantie) op de rand van de zandbak
wachten. Op teken van de juf mogen ze pas naar
hek en dragen wij ze aan de ouder over.
- Eén van de leerkrachten staat in de buurt van het
hek om de kinderen ‘rustig’ door het hek te laten
gaan.

Vanaf vandaag hebben we onze (digitale) kerstviering
klaar staan. Als u via onze website (afgeschermde
gedeelte) inlogt, ziet u een link voor de kerstviering. Door
op deze link te klikken opent u de vooraf- opgenomen
Kerstviering en kunt u thuis, samen met uw kind(eren)
meekijken, meeluisteren en meezingen. Uw kind krijgt
vandaag het kerstprogrammaboekje mee naar huis.

School niet bereikbaar?

Van u als ouders vragen wij:
- Wilt u NIET op het fietspad of aan de overkant
van het fietspad wachten, maar op de stoep bij
het fietsenhok/ hek? Is daar geen ruimte, wilt u
dan even wachten op het trottoir aan de kant
van de Boterbloem?
- Wilt u, nadat u uw kind heeft gebracht/
opgehaald, zo snel als mogelijk vertrekken. Zo
ontstaat er weer ruimte voor een ander en
kunnen wij de andere kinderen ook veilig aan
hun ouder meegeven. We begrijpen dat er van
uw kant ook behoefte is aan sociale
contactmomenten. Zoekt u hiervoor dan even
een ander/ rustig plekje op?
Tegelijkertijd hebben we ook de Gemeente Ede gevraagd
om met ons mee te denken als het gaat om de veiligheid
op het fietspad en het evt. creëren van meer ruimte voor
het stallen van fietsen. We houden u hiervan op de
hoogte.

De kerstcollecte is dit jaar eveneens digitaal. Dit jaar is
deze bestemd voor ‘Draagt elkanders lasten’. In het
programmaboekje vind u meer informatie over dit doel.
U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer zoals
deze vermeld staat op het programmaboekje. Om het u
gemakkelijk te maken, sturen we vandaag ook een
bericht via Schoolkassa. Deze kunt u dus ook gebruiken
voor uw bijdrage voor de kerstcollecte.
We willen deze actie van harte aanbevelen!

Vacature
Zoals inbestuur/toezichthouder
de nieuwsbrief van 5 oktober vermeld, hebben
we recent afscheid genomen van de toezichthouders
Klaasjan van der Maas en Hans Pluimers. We zijn blij dat
Hans zijn werk in de onderhoudscommissie zal
continueren. Daarnaast hebben we Bert van Roekel als
nieuwe toezichthouder mogen verwelkomen.
Door dit vertrek is er een vacature in het
toezichthoudend bestuur van onze school. Een
interessante functie, waarin u op een mooie manier
betrokken kunt zijn bij diverse onderwerpen die de
school van uw kinderen aangaan. Wanneer u
belangstelling heeft, of graag meer wilt weten wat de
functie precies inhoudt, stuur dan een mail naar
secretaris@ehbennekom.nl. We nodigen u dan uit voor
een vrijblijvend gesprek, zodat we nader kennis kunnen
maken en een toelichting op de vacature kunnen geven.
We zien uit naar uw reactie!”

Evaluatie pilot/digitale
ontmoeting
Op dinsdag 17 november
mochten we zo’n 20 ouders
digitaal ontmoeten. Deze ontmoeting was georganiseerd
in het kader van de pilot ‘samenwerking jeugdhulp en
onderwijs’. Er werd allereest een korte toelichting over
de pilot gegeven. Het grootste deel van ontmoeting is
besteed aan het onderwerp basiscommunicatie tussen
ouder en kind. Het was mooi om de betrokkenheid te
merken. Aan de hand van beelden werden ervaringen
gedeeld die voor iedereen herkenbaar waren. Tegelijk
werd het ook duidelijk dat een digitale ontmoeting zo z’n
beperkingen heeft. Uit de feedback werd duidelijk, dat er
zeker ook behoefte is aan het elkaar ‘live’ ontmoeten. We
hopen dat dit later dit schooljaar mogelijk is. Heeft u
opmerkingen of vragen over deze avond of over de pilot,
schroom dan niet om contact op te nemen met de IB’er,
meester Slootweg). Ook wanneer u vragen heeft over uw
kind, bent u van harte welkom. Wellicht kunnen we
daarin iets voor u betekenen.

Oproep pleinwacht
We zijn blij met de ouders die zich hebben opgegeven
om tussen de middag pleinwacht te lopen en hierbij
toezicht te houden op onze buiten- spelende kinderen.
Toch kunnen we nog wel wat ouders (extra toezicht)
gebruiken. Graag doen we bij deze nogmaals een
oproep voor pleinwacht- ouders!! U kunt zich
aanmelden bij Gea via: administratie@ehbennekom.nl
Als u al wel op het rooster staat en u een keer niet kunt,
wilt u dan zoveel mogelijk proberen onderling te ruilen.
Komt u er niet uit, dan ontvangen we graag een
afmelding via: pleinwacht@ehbennekom.nl Dan kunnen
we op school naar een oplossing zoeken, omdat we het
belangrijk vinden dat er toezicht op het plein is!
Als u al wel op het rooster staat en u een keer niet kunt,
wilt u dan zoveel mogelijk proberen onderling te ruilen.
Komt u er niet uit, dan ontvangen we graag een
afmelding via: pleinwacht@ehbennekom.nl???? (weet
In de bijlage een schrijven m.b.t. de wettelijke eis, dat
niet of dit mailadres klopt?) Dan kunnen we op school
o.a. schoolpleinen rookvrije zones behoren te zijn. Het
naar een oplossing zoeken, omdat we het belangrijk
lijkt ons goed om dit in een afzonderlijk schrijven onder
vinden dat er toezicht op het plein is!
uw aandacht te brengen, zodat hier geen misverstanden
over (kunnen) ontstaan. Zie bijgevoegde brief.

Rookvrij schoolplein

Vanuit de bibliotheek

Bijbelrooster
Week 51
Groep 3 t/m 6
Week 1
Groep 3 t/m 6

U is heden geboren; Luk 1:57-80/
Luk 2:1-7/ Luk 2:8-20
Hemels onderwijs; Luk 8:40-56/
Luk 7:1-10/ Luk 13:1-17

Week 51
Groep 7 & 8

Gabriël, Gods boodschapper; Luk
1:1-25/ Luk 1:26-56/ Matth 1:1825
Een God van wonderen; Luk 5:1216/ Luk 7:1-10/ Luk 7:11-17

Week 1
Groep 7 & 8

Vanaf januari 2021 zijn wij op zoek naar een nieuwe
biebmoeder!
Lijkt het jou iets? Of zou je graag een keer mee willen
draaien om te kijken of het wat voor je is?
Laat het ons weten via administratie@ehbennekom.nl
Hartelijke groet,
De biebmoeders

