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Voorwoord
Met het einde van het kalenderjaar 2019 zit de eerste helft
van het schooljaar er op. We zien uit naar de vakantie. Onze
leerlingen hebben hard gewerkt. Voor het eerst naar school,
werken over het restaurant, van letters naar woorden om een
boek te kunnen lezen, tafels van één tot tien oefenen,
spreekbeurten houden, ingewikkelde sommen maken en zo
kan ik nog wel even doorgaan. Collega’s die dag in en dag uit
geprobeerd hebben leerlingen iets bij te brengen, hen te
laten verwonderen over het mooie uit Gods schepping, hun
interesses hebben gewekt, op welk gebied dan ook. Kortom,
er is hard gewerkt door collega’s en er zijn veel mooie dingen
gedaan dit jaar.
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Wanneer we
terugkijken mogen we met dankbaarheid zeggen dat we veel
zegen van De Heere hebben ontvangen. De schooldeuren
mochten elke schooldag opengaan. Elke dag ging de Bijbel
open en klonk het: Mijn zoon, mijn dochter geef Mij uw hart,
waarin we werden en worden opgeroepen om de Heere,
onze God, lief te hebben boven alles en onze naaste als
onszelf. Een boodschap voor klein en groot. Een jaar waarin
we zijn gedragen en gespaard, een jaar waarin we blijde
dingen mochten meemaken, maar waarin er ook verdrietige
gebeurtenissen waren. Dat mogen, ja moeten we onze
kinderen leren. Echter in dit alles was God nabij. Zo mogen
we ook de komende periode ingaan. God nabij, Immanuel!
We leven nu in de Advent periode, de verwachting van de
komst van De Heere Jezus. Niet als geboren Koning der Joden,
maar als Overwinnaar.
Wij wensen u gezegende dagen!
Meester Roodbeen
Aanwezigheid meester Roodbeen:
In de week van
Aanwezig op
16 t/m 20 december
Ma, wo ,do
6 t/m 10 januari
Di, do, vr

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

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 Modderkolk is 10 december een zoon
geboren. Lorens is het broertje van Nathan uit groep 3.
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met de geboorte
van jullie zoon en broertje en we wensen jullie toe dat
Lorens mag opgroeien tot eer van zijn Schepper! “Elk die
Hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die
weldaan deelgenoot”.

Opgeven leerlingen
Heeft u kinderen thuis die in het schooljaar 2020- 2021
vier jaar hopen te worden? Wilt u deze dan opgeven? Dat
helpt ons om een goede inschatting te maken van het
aantal te verwachten kleuters. U kunt een
inschrijfformulier afhalen bij meester Roodbeen of bij de
administratie (Gea Boeder).
Wellicht zijn er ook kennissen/ vrienden met kinderen die
bijna vier hopen te worden. U kunt ze, geheel vrijblijvend,
contact op laten nemen met onze school, voor een
gesprek en/ of rondleiding.

Overblijven

Schooltijden

De afgelopen periode heeft de oudercommissie onderzoek
gedaan naar de kosten voor het overblijven. Ook de MR is
geraadpleegd in deze. Als gevolg van voornoemde hebben
we besloten om de kosten voor het overblijven tussen de
kinderen uit Bennekom en daarbuiten gelijk te trekken. Met
ingang van dit schooljaar, dus met terugwerkende kracht,
wordt het tarief € 0,40 per keer overblijven per kind. In
januari ontvangen de betreffende ouders hiervoor een
factuur. De vaste overblijvers ontvangen een factuur over
het hele schooljaar en de incidentele overblijvers zoals
gewoonlijk over het afgelopen half jaar.

Zoals in voorgaande nieuwsbrieven genoemd, hebben we
ook als team de proef met andere schooltijden
geëvalueerd. Ook met de MR is gesproken over de
mogelijk invoering van de nieuwe schooltijden. In
voorgaande nieuwsbrieven is niet duidelijk aangegeven
welke motivatie achter deze proef en eventueel besluit
voor andere schooltijden ligt. Bij deze willen we dat graag
doen. De belangrijkste reden is, dat de pauze tussen de
middag van vijf kwartier erg lang en voor veel kinderen té
lang is. Juist in het laatste deel van de pauze ontstaat
gedoe. Ook voor de kleuters is het na de boterham erg
lang buitenspelen. Een tweede argument voor het
aanpassen van de schooltijden is, dat wanneer de school
om 15:00 uit is, er nog voldoende tijd is voor een
vergadering of een oudergesprek. Ook uit de gehouden
enquête is gebleken dat het merendeel van de ouders
(ruim 70%) de voorkeur geeft aan de nieuwe
schooltijden.
Om u voldoende gelegenheid te geven afspraken met
betrekking tot buitenschoolse opvang, in welke vorm dan
ook, te organiseren, willen we pas met ingang van het
nieuwe schooljaar de nieuwe schooltijden gaan hanteren.
Er zijn nog een aantal details waar we als school over
moeten nadenken. Hierover zullen we u te zijner tijd
informeren. Voor nu alvast: de schooldagen beginnen na
de zomervakantie om 08:25 en bij een volledige dag
eindigen we om 15:00. De pauze tussen de middag loopt
van 12:00 tot 12:55.

School niet bereikbaar?

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

Bijbelrooster
Week 51
Groep 3 t/m 8

U is heden geboren; Luk 1:57-80/
Luk 2:1-7/ Luk 2:8-20

Week 2
Groep 3 t/m 6

Christus in het middelpunt; Matth
17:1-13/ Mark 9:14-29/ Joh 7:1-40

Week 2
Groep 7 & 8

De jeugd van de Heiland Matth 2:112/ matth 2:13-23/ Luk 2:40-52

