
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 9 

14 januari 2019 

 

Voorwoord 

In Spreuken 19:21 staat “ In het hart des mans zijn veel 

gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.” Je zou 

kunnen zeggen: Mensen maken allerlei plannen, maar wat 

wordt uitgevoerd, is het plan van de HEERE. Dat is zeker waar 

wanneer we naar de eerste werkweek van het nieuwe jaar 

kijken. Na veel overleggen konden we vorige week melden dat 

de bezetting van groep 2 rond is. We zijn dankbaar dat dit gelukt 

is. Gods zorg is er, ook in deze dingen. 

Onze plannen hadden we gemaakt, maar wat een tegenvaller 

voor juf van der Graaf. Een in de vakantie opgelopen 

hersenenschudding zorgde ervoor dat ze op de eerste werkdag 

vroegtijdig naar huis moest gaan. De komende periode zal ze 

niet voor de klas kunnen. Wat een enorme tegenvaller voor 

haar. We wensen haar vanaf deze plek sterkte en spoedig 

herstel. Gelukkig hebben we goede vervanging gevonden in juf 

Poppeliers en juf Kleppe.  

Wat een prachtig gezicht, juf Willemsen met een 7-tal kinderen 

op ontdekkingstocht door de school. We hadden zelfs al een 

jarige in de groep, nog gefeliciteerd Agathe! Jongens en meisjes: 

Ik hoop dat jullie allemaal een mooie tijd hier op school hebben. 

Dat wens ik natuurlijk voor alle leerlingen, ouders en collega’s, 

een goede tijd hier op school. Ook alle anderen die rond de 

school staan en hun bijdrage leveren, bestuur, 

medezeggenschapsraad, oudercommissie, biebmoeders, 

interieurcommissie, leesmoeders, overblijfouders, 

schoonmaakouders, tuinteam, klassenouders, EHBO-ouders en 

luizenmoeders. U allen een gezegend 2019. 

 

Meester Roodbeen 

 

 

 

Lief en leed 

Bij juf Ebbers is op 30 december een zoon geboren, Jair 

Elia. Ze noemen hem Jair. Bij de familie Blotenburg is 

op 8 januari een dochter geboren. Sophie is het zusje 

van Luke (groep 3). Vanaf deze plaats feliciteren wij de 

juf en haar man en familie Blotenburg en wensen hen 

toe dat Jair en Sophie mogen opgroeien tot eer van hun 

Schepper: “’k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen, 

de HEER’ is groot, al ’t schepsel moet Hem prijzen ( ps. 

145: 1, berijmd). 

Agenda 

Data 2018-2019  

31 januari Studiedag, leerlingen vrij 

18 en 19 februari Contactavonden 

  

 

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele 

data en nieuwe foto’s ook onze website 

(www.ehbennekom.nl) in de gaten!  

Welkom 

 

Na de kerstvakantie zijn we met groep 1b gestart. We heten Teike Bakker, Rhodé Budding, Agathe van de Broek , August van 

Dijk, Charlotte Hogenhout, Evie van de Kleut en Daan Pijl van harte welkom! We hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij ons 

op school! 

 

Zoals u ziet, hebben we een nieuwe opmaak van de 

nieuwsbrief. Een frissere uitstraling die aansluit bij de 

huisstijl van de website. 

Nieuwe stijl 

http://www.ehbennekom.nl/


 

 

 

 

 

 

  

Nog even ter herinnering: op vrijdagmorgen 18 januari is er 

weer een moment om als ouders samen te bidden voor de 

kinderen en leerkrachten van onze school. We komen 

samen tussen 9.00 en 10.00 uur bij mij thuis (Wildekamp 

34, Bennekom). Wil je laten weten of je komt (per mail of 

via de app)?  

Hartelijke groet, 

Annemieke van der Horst 

 

Reminder: Gebed voor de school  

Voor de kerstvakantie hebben twaalf kinderen hun diploma 

gehaald voor de SOVA-training! Van harte gefeliciteerd!  

Dit cursusjaar wordt er geen SOVA-training meer gegeven. 

Juf Willemsen werkt nu op maandag en dinsdag in groep 

1b.  

 

SOVA-training 

Brief ouderavond 

  

Vandaag ontvangt u bij de nieuwsbrief ook een uitnodigingsbrief voor de contactavonden van 18 en 19 februari 2019. Mocht 

u er behoefte aan hebben, dan is het ook mogelijk om deze avond een gesprek te hebben met de directeur. Graag uiterlijk 

vrijdag de strookjes inleveren of uw opgave per mail sturen aan administratie@ehbennekom.nl! Op de vrijdag voorafgaand aan 

de contactavonden (15 februari) krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis.  

 

Rachel Slootweg 

Beste ouders, 

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het met Rachel gaat. 

Daarom willen we via deze nieuwsbrief een update geven. 

Inmiddels is Rachel ruim 14 maanden oud en een heel lief 

en mooi meisje. Rachel is zeer ernstig meervoudig 

gehandicapt en heeft veel in ziekenhuizen gelegen. De 

zorgen om haar zijn groot. Momenteel verblijft ze een deel 

van de week in Kinderhospice Binnenveld (in Barnveld). Dit, 

omdat de zorg te intensief werd. In november heeft ze een 

dubbele longontsteking gehad. We zijn heel dankbaar dat 

ze hiervan is opgeknapt. We weten dat Rachel 

waarschijnlijk jong zal sterven. Dit vinden we heel erg 

verdrietig. Rachel heeft een heel grote plek in ons gezin, we 

houden zielsveel van haar.  Maar we weten dat de hemelse 

Vader nog veel meer van haar houdt. Hij zorgt voor haar en 

voor ons! 

 

Een vriendelijke groet, Arjan & Hanneke, Deborah, Daniël, 

Tryfena, Lucas en Rachel Slootweg 

 

Hieronder 2 oproepen voor overblijven: 

- We zoeken voor maandag 18 feb iemand om over te 

blijven in groep 8. 

- Daarnaast zoeken we voor na de meivakantie 

vervanging voor groep 6 op dinsdag 1 x in de 2 weken. 

 

Graag uw reactie naar administratie@ehbennekom.nl 

 

Oproepen overblijven  

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Heeft u nog een kind thuis dat het komende schooljaar 
2019 - 2020 4 jaar hoopt te worden, dan mag u op school 
een inschrijfformulier af komen halen. Als u dit weer 
ingevuld naar school retour doet, helpt ons dat om een 
goede inschatting te maken van het aantal leerlingen in 
deze groep voor het nieuwe schooljaar.  
Ook als u kennissen/ familie heeft waarvan het oudste kind 
4 jaar hoopt te worden, kunt u wellicht wat informatie 
geven en ze telefonisch contact op laten nemen met 
school. De inschrijfformulieren zijn af te halen bij meester 
Roodbeen of te downloaden van onze website 
http://ehbennekom.nl/ 
 

 

 

mailto:administratie@ehbennekom.nl
http://ehbennekom.nl/over-ons/inschrijven-leerling


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Week 3 

Groep 3 t/m 8 

Laster en ongeloof Luk 7:36-8:3/ Mark 

3:20-35, Joh 1:5-14 en 7:3-5/ Matth 

13:1-9 en 18-23 

Week 4 

Groep 3 t/m 8 

Het Koninkrijk der Hemelen Matth 

13:24-35/ Matth 13:44-46/ Matth 

13:47-53 

 

Schoolverpleegkundige 

Bij telefonische onbereikbaarheid van school en tijdens de 

vakantie kunt u het volgende nummer bellen: 

Meester Roodbeen: 06-29556198 

 

School niet bereikbaar? 

Bijbelrooster 

Tot aan de kerst vakantie heeft Netty v d Wetering 

meegewerkt  in het biebteam. 

Ze stopte omdat er een kindje werd verwacht. Inmiddels is 

kleine Eva geboren. 

Van harte gefeliciteerd en nogmaals hartelijk dank voor 

alles wat je voor de schoolbibliotheek hebt gedaan! 

Arianne Budding heeft de lege plaats opgevuld. Van harte 

welkom! 

Graag even aandacht voor het betalen van het ‘te-laat-

geld’.  Als uw kind een ‘te-laat-geld’ briefje mee krijgt, kunt 

u heel eenvoudig het geld achter op het pasje plakken. Dan 

komen wij het altijd tegen en is er niets aan de hand. Maar 

helaas komt het regelmatig voor dat het weken, zo niet  

maanden duurt en we soms meerdere keren moeten 

mailen/vragen om dit te betalen. Het gaat maar om 20 cent 

per week en we werken al jaren met dit systeem. Voor ons 

is het niet prettig om ons hiermee bezig te houden .. .. 

Het is al enige tijd geleden... de boekenactie. De verwerking 

hiervan heeft veel tijd gevraagd. 

Vorige week zijn de laatste nieuwe boeken in de 

bibliotheek gekomen en deze worden door de kinderen 

gretig en blij in gebruik genomen.  Wilt u weten welke 

boeken nieuw zijn, kom dan een kijkje nemen in de 

bibliotheek. Daar hangen lijsten met de nieuwe boeken 

erop.  

Vanaf vorige week komen ook de kinderen van groep 3 in 

de bibliotheek. Welkom! 

 

Het biebteam. 

 

Bibliotheek 


