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orwoord:

Voorwoord: Misschien heeft u het zelf wel eens
uitgerekend hoeveel tijd uw kinderen op school
doorbrengen. Gedurende de acht schooljaren zijn
dat ongeveer 7500 uren. Het is dan van het grootste
belang dat uw zoon of dochter het naar zijn of haar
zin heeft op school. Natuurlijk, wanneer je vraagt
wat ze liever hebben: een dag naar school of een
dag vakantie, dan zal menig leerling kiezen voor het
laatste. Alhoewel, er zijn leerlingen die dan toch
voor school kiezen. Op school leren we, maar
mag/moet het ook leuk/fijn zijn. Je zou ook kunnen
zeggen, moet elk kind zich veilig voelen. Veiligheid,
je kunt denken dat je veiligheid biedt, maar het gaat
erom of veiligheid wordt ervaren. Het is ook iets dat
we samen moeten doen. Leerkrachten, leerlingen,
directie, ouders en iedereen die bij de school
betrokken is. Het vraagt om openheid naar elkaar.
Het elkaar aanspreken op dingen die misschien niet
‘lekker’ lopen en dat allemaal vanuit onze eigen
kaders en belevingswereld. Fijn om te zien dat dit
ook bij ons op school zo gaat. Echter soms gaat het
mis en dat is verdrietig, maar laten we dan juist óm
elkaar en onze kinderen heen gaan staan en niet
tégenover elkaar. We hebben elkaar hard nodig.
Elke keer bij het schrijven van dit stukje verbaas ik
mij dat er in twee weken zoveel kan passeren. We
beginnen een beetje te wennen aan de ‘berg’ op het
plein. Af en toe nog wel tafereel van uitbundigheid,
grenzen zijn soms lastig te bepalen, maar een extra
oogje in het zeil kan geen kwaad. Na de
contactavond in oktober vullen de kleuterklassen
zich weer met werkjes. Prachtig om daar eens rustig
langs te lopen. Mooi om te zien hoe kinderen in hun
werkjes laten zien wie ze zijn. Ouders maken wel
geen werkjes, maar toch kunnen we laten zien wie u
als ouder bent. U heeft van mij nog de uitslag van de
ouderenquête tegoed. Deze verschijnt deze week op
de website. Een uitslag is mooi, maar u bent
uiteraard benieuwd wat wij er mee gaan doen. Daar
hoop ik in één van de volgende nieuwsbrieven op
terug te komen.

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

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

5 februari

Studiedagen personeel
Leerlingen vrij

28 maart 2018

Paasviering ‘Ichthuskerk’

4 april en 11 juli

Schoonmaakavonden

Als laatste: We gaan de adventtijd weer tegemoet
en in dat kader las ik een mooie uitspraak van
Augustinus, die ik u graag doorgeef:
In Zijn rijkdom heeft Hij ons geschapen, in Zijn
armoede heeft Hij u verlost!
Zegt u gelovig amen op dat gebed?
Meester Roodbeen
Lief en leed: Bij de familie Van ’t Hof is op 17
november een zoon geboren. Wessel is het broertje
van Gijs (groep 2). We feliciteren dit gezin van harte
met de geboorte van hun zoon en wensen hen toe
dat hij mag opgroeien tot eer van zijn Schepper:
“Looft, Hallelujah, looft den Heer’, mijn ganse hart
verheft Zijn eer, ik zal Zijn Naam en grootheid
prijzen’. (Ps. 111: 1 ber.)
Continue-rooster: Morgenmiddag is er een
studiemiddag voor het personeel en daarom draaien
we weer een continue-rooster. Dat betekent dat om
8.25 uur de bel gaat als startsein voor de dag en om
14.00 uur is de school uit! Alle kinderen eten op

school. De onderbouw eet eerst in de klas en gaat
daarna naar buiten, voor de bovenbouw is precies
andersom.

Kleuterpraat:
In groep 1 ging het over sponsorkinderen. Toen de
juf vroeg bij wie ze die thuis hadden, zei een leerling
heel serieus:
‘Wij hadden er eentje uit Afrika maar die is nu
opgegeten door een tijger.’
Vervolgens zei een andere leerling:
‘En als je dan een baby gaat sponsoren. Heet het dan
een babyspons?’

Schoonmaakavond: Afgelopen woensdagavond
hebben we met een twintigtal moeders de lokalen
van school een extra schoonmaakbeurt gegeven.
Hartelijk dank aan de moeders die er waren! Komt u
de volgende keer ook? Op woensdag 4 april hebben
we een tweede schoonmaakavond.
Werkgroep ASS: Graag willen wij ons aan u
voorstellen als werkgroep ASS. De afgelopen tijd
hebben wij ons verdiept in de wereld van autisme.
Met elkaar zijn we aan het kijken hoe we deze
kinderen op onze school de beste zorg kunnen
bieden. Ook hebben we gekeken naar de visie van
ons team. In hoeverre kunnen wij als leerkrachten
deze kinderen bieden wat ze nodig hebben? En wat
voor aanpassingen zijn er nodig binnen onze school?
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, kom
dan gerust bij één van ons langs.

andere overblijfmoeders. Graag
administratie@ehbennekom.nl.

opgeven

via

Prikbord: Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
nieuwe tabel, ‘prikbord’. Regelmatig komen er
ouders die bij onze school betrokken zijn naar ons
toe met mooie, positieve initiatieven. De
nieuwsbrief is daar niet de juiste plaats voor. Toch
willen wij hier een plaats voor inruimen op onze
website. Vandaar deze tabel, waarin u kunt
doorklikken naar meer informatie, die we onder het
gelijknamige tabblad op de website hopen te zetten.
De eerste initiatieven die we hieronder zetten zijn
de Kerstactie van Woord en Daad en de oproep voor
de Mars voor het leven.
Bijbelrooster:
Week 48
Groep 3 t/m 8
Week 49
Groep 3 t/m 8
Week 45
Groep 7 & 8

Verhoogd Gen 41/ Gen 42/ Gen 43
God heeft dit ten goede gedacht
Gen 44/ Gen 45/ Gen 46-50
Op de vlucht Gen 27:41-28:22/
Gen 29/ Gen 30, Spreuken 10:22

De werkgroep ASS: Juf Wassink, Juf den Heijer en Juf
Van der Graaf

Mars voor het leven

Oproep overblijven: We zijn nog op zoek naar
ouders die vanaf januari zouden willen overblijven,
of wat vaker willen overblijven. Er start dan namelijk
een nieuwe groep 1b en daar zijn niet genoeg
ouders beschikbaar om over te blijven. Denkt u nu:
ik zou wel willen overblijven, maar dan graag in de
groep van mijn eigen kind, geef dit dan aan, dan
kunnen we misschien in overleg gaan schuiven met

Woord en Daad

Prikbord
Mee naar Den Haag voor
de Mars voor het leven?
Klik hier voor meer
informatie.
Kerstactie Woord en Daad
Klik hier voor meer
informatie.

