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orwoord:

Voorwoord: Fijn dat we elkaar na een periode van
vakantie opnieuw mogen ontmoeten. Een nieuw
jaar ligt weer voor ons. In de verschillende
nieuwjaarsdiensten zal het genoemd zijn, wij weten
niet wat de toekomst brengt, maar we mogen
weten dat de tijden en gelegenheden in Gods hand
zijn. We kunnen verschillend naar die toekomst
kijken. Sommigen zullen verwachtingsvol uitkijken
naar mooie momenten, sommigen zijn vervuld met
zorgen en kijken zo ook naar de toekomst. We
denken in dat laatste geval zowel aan collega’s als
aan ouders die zorgen, soms grote zorgen, hebben.
Laten we met ons gebed om hen heen staan. Toch is
er nog een andere realiteit wanneer we de Bijbel
openslaan. We lezen dan 2 Petrus 3:13: Wij
verwachten, naar Zijn belofte(Jes 65:17-25) een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin
gerechtigheid wonen zal. Zien we zo naar de
toekomst? Of mag het voor ons ieder persoonlijk
zijn: Zo zien we naar de toekomst!
Vanaf deze plaats wens ik u zo’n gezegend 2018!
Meester Roodbeen
Lief en leed: Bericht van meester Slootweg: Eind
december is Rachel opnieuw opgenomen in het
ziekenhuis. Inmiddels is er een ernstige vorm van
epilepsie bij haar geconstateerd. Rachel zal de
komende weken nog in het ziekenhuis verblijven.
Brief contactavonden: Vandaag ontvangt u bij de
nieuwsbrief ook een uitnodigingsbrief voor de
contactavonden van 12 en 13 februari 2018. 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! Op de vrijdag voorafgaand aan de
contactavonden (9 februari) krijgen de kinderen hun
1e rapport mee naar huis.
Welkom 1: Groep 1b is vandaag van start gegaan.
Naast een aantal leerlingen die al bij ons school

Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.
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12 en 13 februari

Contactmiddagen
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5 februari
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(28 maart
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in de groepen 1 - 8

29 maart

4 april en 11 juli
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-

Paasviering ‘Ichthuskerk’,
19.00 uur
Studiemiddag
personeel
(Continurooster,
zie
schoolgids)
Schoonmaakavonden

zaten, zijn er ook een aantal nieuwe leerlingen in
deze groep ingestroomd. We heten Matthias van
Wendel de Joode, François van de Starre, Nathalie
van Roest, Lieke van de Wetering, Floris Preuter,
Margje van ’t Hof, Karlijn van Ledden, Laura van
Beek en Manoach Klijnsmit van harte welkom. Maar
niet alleen deze kinderen zijn voor het eerst op
school vandaag, ook hun juf is vandaag voor het
eerst op onze school. We heten juf M(arinde)
Blankestijn dan ook hartelijk welkom! We hopen dat

jullie samen een fijne
tijd bij ons op school
mogen hebben.

samenhang tussen een gebeurtenis, hun gedachten
en gevoelens en hun gedrag. Dit draagt ook bij aan
een positiever zelfbeeld.

Welkom 2: Ook in
groep 8 is er een
nieuwe juf, R(ianne)
van de Meent. Zij zal
haar LIO- stage in deze groep gaan doen. We
wensen juf Van de Meent ook een goede en
gezegende tijd toe bij ons op school.

Vaardigheden die onder andere aan bod zullen
komen tijdens de training zijn bijvoorbeeld: laten
zien dat je luistert, reageren op complimenten of
kritiek, herkennen van gevoelens, ‘nee’ mogen en
kunnen zeggen, je lichaamshouding, stemgebruik en
het maken van oogcontact.

Oudermorgens: Op donderdag 22 maart en dinsdag
27 maart (en voor de groepen 1 en 2 ook nog op
woensdag 28 maart) zijn er weer oudermorgens. U
bent dan weer van harte welkom om een kijkje te
komen nemen in de groep van uw kind(eren)! Bij de
volgende nieuwsbrief krijgt u hierover meer
informatie en een opgave- formulier, maar dan kunt
u er vast rekening mee houden in uw agenda.
Creatieve workshops (herhaalde oproep): Vorig
schooljaar zijn we in de bovenbouw gestart met een
tweetal creatieve middagen met workshops, waar
de kinderen zelf een keuze konden maken voor de
workshop die hen aansprak (groepsdoorbrekend).
Dit willen we dit jaar ook in de onderbouw gaan
doen. Dit kunnen we niet zonder de hulp van
ouders. Heeft u ideeën voor een workshop of kunt u
helpen, we horen het graag van u. De data willen we
alvast doorgeven: dinsdag 24 april (9.15 – 10.30
uur) en donderdag 17 mei (13.15 – 14.30 uur). Helpt
u mee? U kunt zich opgeven bij juf Pul:
cpul@ehbennekom.nl

Leerkrachten van groep 6 tot en met 8 zullen
kinderen die hiervoor in aanmerking komen bij de
trainer opgeven. Als u vindt dat uw kind in
aanmerking komt voor de training, kunt u dit
aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. In
overleg zal dan besloten worden of de leerkracht uw
kind opgeeft voor de training. Uit alle aanmeldingen
selecteert de trainer (na overleg met de IB-ers) zes
kinderen die de training mogen gaan volgen.
Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, zal er
binnenkort contact met u worden opgenomen. U
zult dan verdere informatie krijgen.
Bijbelrooster:
Week 2
Groep 3 t/m 8
Week 3
Groep 3 t/m 8

De jeugd van de Heiland Matth
2:1-12/ Matth 2:13-23/ Luk 2:40-52
De Koning en Zijn heraut Luk 3:118/ Luk 3:21-22 en 4:1-15/ Joh
1:28-52

Ook de bovenbouw heeft weer een workshopmiddag gepland. Dit is op dinsdag 13 maart. Wilt u
helpen? Dan mag u zich opgeven bij juf Driessen:
adriessen@ehbennekom.nl. Fijn wanneer u kunt en
wilt helpen!
SOVA-training: Over een paar weken hopen 6
kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 hun diploma
voor de training van sociale vaardigheden in
ontvangst te nemen! Daarom zal er in februari een
nieuw groepje kinderen beginnen met de SOVAtraining. Deze training is bedoeld voor kinderen van
groep 6 tot en met 8 die een steuntje in de rug
nodig hebben als het gaat om sociale vaardigheden.
De training zal gegeven worden door Juf Willemsen.
De training kan helpen de sociale vaardigheden te
vergroten en uw kind leren inzicht te krijgen in de
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