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Voorwoord
Inmiddels zijn we bijna twee weken onderweg in het
nieuwe kalenderjaar met onderwijs op afstand. We
wachten op het bericht van ons kabinet af of we 25
januari weer naar school kunnen. Volle klassen, alle
collega’s weer op school, dat is waar we allemaal naar
uitzien. Tot die tijd en misschien langer doen we onze
uiterste best om het onderwijs zo goed als dat mogelijk
is door te laten gaan. Ieder op zijn of haar manier.
Waardering voor de collega’s, die er niet voor gekozen
hebben om voor een camera te gaan staan en een filmpje
op te nemen. Alhoewel sommigen er echt iets leuks van
maken. Voor de groepen 3 t/m 7 hebben we voor de
instructiefilmpjes een apart gedeelte op de website van
de school ingericht. Laat uw kinderen daar zelf of met
hulp van u, gebruik van maken. Maar ook waardering
voor u als ouder. U hebt, mogelijk bewust, niet voor het
vak van juf of meester gekozen en nu mag u uw kinderen
helpen met het schoolwerk thuis. Dat niet alleen, want in
sommige gevallen is bijna het hele gezin thuis aan het
werk. Gelukkig kunnen we elkaar wel helpen. Sommige
kinderen komen naar school om u te ontlasten of omdat
u werkt in een belangrijke sector. Tegelijkertijd helpt u
ons door niet zomaar uw kinderen naar school te sturen.
Fijn dat ik soms een mailtje of een belletje krijg hoe we
dit met elkaar kunnen regelen. In dit verband verwijs ik
ook graag naar de brief van de wethouder die als bijlage
aan deze nieuwsbrief is toegevoegd.
Tenslotte: Nu de collega’s niet met de kinderen de dag
beginnen, doen we dat met elkaar. Graag geef ik u hier
iets van mee. We hebben het vaak over allerlei moeiten
die de Corona-crisis met zich meebrengt, maar toch wil
ik u op iets wijzen waar we als collega’s de afgelopen
dagen met regelmaat bij stilstaan en wat we ook
vanmorgen in de dagopening overdachten: Zijn
barmhartigheden hebben geen einde. Ze zijn alle morgen
nieuw. (Jer 3:22b en 23)
Meester Roodbeen
Ophaalmoment vrijdag

Data 2020-2021

Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.

Lief en leed
Juf Schouten is vorige week donderdag geslaagd voor de
PABO. Zoals ze het zelf zegt: Ze is nu een echte juf. Van
harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.

Nieuwe OA
Vlak voor de Kerstvakantie hebben we met diverse
kandidaten gesprekken gevoerd om tot de benoeming
van een nieuwe onderwijsassistent te komen. We zijn
dankbaar dat we Marijke Schaap hebben kunnen
benoemen. Het duurt nog even voordat Marijke naar
Bennekom komt. Ze hoopt in maart te kunnen beginnen.
In één van de volgende nieuwsbrieven stelt ze zichzelf
verder voor.

Ophalen schoolmateriaal

Winterkrant

Omdat de lock-down langer duurt en sommige groepen
toe zijn aan nieuwe boeken of ander lesmateriaal dat
thuis nodig is, hebben we aankomende vrijdag 15
januari, een ophaalmoment. Daarnaast ligt er ook een
Winterkrant klaar (Zie het bericht hierover elders in de
nieuwsbrief). Deze krant ligt al op het stapeltje spullen
van uw kind(eren). De kinderen die vrijdag in de opvang
aanwezig zijn, nemen zelf hun spullen mee.

Vanuit de werkgroep Burgerschap is er met alle kinderen
van de hele school een ‘winterkrant’ gemaakt. In deze
tijd zijn er veel eenzamen onder ons. Op deze manier
willen wij als school laten weten dat er aan hen gedacht
wordt.
Elke groep heeft zijn uiterste best gedaan en dit heeft bij
elkaar voor een prachtig resultaat gezorgd! Deze week
worden er per kind twee kranten meegegeven. Ze zijn
speciaal bedoeld voor mensen die een lichtpuntje
kunnen gebruiken. Wilt u samen met uw kind er voor
zorgen dat onze krant bij die mensen terecht komt?

Volgens onderstaand rooster kunt u de spullen voor uw
kind(eren) ophalen.

School niet bereikbaar?
Periode
09:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:00
15:00

Achternaam van tot en met
Ad-Bu
Cr-Hog
Hol-Ma
Me-Ro
Ru-Wo

Let bij het ophalen op de volgende punten:
 de school in door de hoofdingang en uit aan de
achterzijde;
 zorg voor een stevige tas;
 de onderlinge afstand ;
 en ga na het ophalen direct naar huis.

Opgeven kinderen voor opvang
Nu we nog door moeten met onderwijs op afstand,
vragen we u of u uw kinderen opnieuw wil opgeven
wanneer we uw kinderen op school kunnen verwachten.
We begrijpen dat het voor thuis echt niet altijd mee valt,
maar we willen het zowel voor u als voor ons werkbaar
houden en vragen daarom om kritisch te zijn op het naar
school laten komen van leerlingen. Aan de andere kant,
lukt het thuis niet, dan mag u uw kinderen met een
gerust hart naar school laten komen.

Oproep toezichthouder

Afscheid en welkom

In de nieuwsbrief vlak voor de kerstvakantie schreven
we vanuit het collectief bestuur het volgende:

Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van
Jurgen (groep 1a/2a) en Joanne Driessen (groep 6). We
wensen hen veel plezier toe op hun nieuwe school.
In groep 1c zijn er weer 2 nieuwe leerlingen bijgekomen:
Jord Thomassen. Hij is verhuisd van Ede naar Bennekom
en dus ook ‘verhuisd’ van school. Ruben Mekking is 4
jaar geworden en mag nu ook naar de basisschool. We
heten Jord en Ruben van harte welkom op onze school
en hopen dat jullie hier een fijne tijd mogen hebben.

Er is 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!”
Dacht u: Dit is misschien iets voor mij, maar heeft u nog
niet gereageerd, dat kan nog steeds!

Opbrengst ‘kerstcollecte’
De digitale kerst-collecte, bestemd voor Draagt Elkander
Lasten (RD-actie), heeft 369,50 opgebracht. We danken
u hartelijk voor uw bijdrage.

Parro(vervolg)
Zoals we in de voorgaande nieuwsbrief al aangaven ,
willen we gaan starten met een nieuwe manier van
communicatie. We gaan hiervoor de Parro-App
gebruiken. U ontvangt hier binnenkort een aparte brief
over en kort daarna een uitnodiging om deze app te
installeren. Kunt u deze app niet op uw telefoon
installeren, dan is er de mogelijkheid om de berichten via
het Parro-portaal in te zien. Hoe dat in zijn werk gaat
staat ook in de apart brief die u hierover ontvangt.

