
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 1 

9 september 2019 

 

Agenda 

Data 2019  

19 en 24 september luistergesprekken 

25 september Schoolkorfbaltoernooi  
gr 5-8 

10 oktober continurooster 

21-25 oktober herfstvakantie 

 

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data 

en nieuwe foto’s ook onze website 

(www.ehbennekom.nl) in de gaten!  

Zoals in de laatste nieuwsbrief van het afgelopen 

schooljaar al is gemeld, zullen we dit jaar voor het eerst 

starten met de luistergesprekken. Deze staan gepland op 

donderdag 19 september en dinsdag 24 september.  

 

De vragenlijst vindt u in de bijlage, evenals de 

opgavestrook. Voor de kinderen van groep 1 hoeft deze 

lijst niet ingevuld te worden, de leerkrachten maken 

gebruik van het intake-formulier (de vragenlijst die op de 

kennismakingsmorgen c.q. –middag is meegegeven).  

 

We verwachten alle ouders op één van de avonden. Wilt 

u uw opgave voor as. donderdag (12 september) 

doorgeven? Dit mag naar administratie@ehbennekom.nl 

of middels het opgavestrookje. 

 

Luistergesprekken 

Voorwoord 

De eerste schoolweek zit er op en voor de meesten geldt dat 

het ‘gewone’ ritme er snel weer in zit. Dat geldt niet iedereen 

natuurlijk, want we mochten ook dit schooljaar weer nieuwe 

ouders welkom heten. Vanaf deze plek een hartelijk welkom 

en we zien uit naar een goede band voor in ieder geval de 

komende acht jaar. Dat geldt natuurlijk ook voor die ouders 

die al jaren hun kinderen op de Eben-Haëzerschool brengen. 

Zoals u mogelijk weet, stellen we als school om de vier jaar 

ons schoolplan bij. In dit plan verwoorden we wie we als 

school willen zijn, hoe ons onderwijs er uitziet en vanuit 

welke Bron we willen werken. Het nieuwe schoolplan vraagt 

nog een aantal puntjes op de i, maar is in grote lijnen gereed. 

Als centraal thema staat er boven dit schoolplan: Samen 

zorgen. Het ‘Samen’ heeft heel veel kanten. Samen als team, 

bestuur, MR, oudercommissie, samen als leerlingen, maar 

ook samen met u als ouder.  

Dat ‘Samen’ maken we praktisch in de vorm van 

luistergesprekken. Het is de eerste keer dat we dit op deze 

wijze doen. We willen dringend vragen uw opgave tijdig in te 

leveren zodat we alle gesprekken in één keer kunnen 

inplannen. 

Het afgelopen jaar heb ik dat vaker genoemd, maar het is van 

groot belang dat we samen om uw kinderen en onze 

leerlingen heen staan. Ergens las ik dat de school een 

oefenruimte is voor de groei naar volwassenheid en 

afhankelijkheid. In deze oefenruimte hebben kinderen ons 

nodig om ze te helpen in het ‘oefenen’. Zo hoop ik dat we 

samen door dit schooljaar heengaan. Opvoedend, 

onderwijzend en levend vanuit De Bron onze kinderen tot 

voorbeeld en onze Schepper tot Eer! Dan zijn we als die wijze 

man die zijn huis bouwde op een rots. 

Een gezegend schooljaar! 

Meester Roodbeen 

 

Vanaf heden willen wij ook in de nieuwsbrief aangeven 

wanneer meester Roodbeen aanwezig is op school. 

In de week van Aanwezig op 

9 t/ m 13 september Ma, di, wo, vr 

16 t/m 20 september Ma, wo, vr 

 

Voor groep 1a hebben wij nog 1 of 2 ouders nodig voor 

de luizencontrole na elke vakantie. Wie kan ons helpen? 

Ook voor het brigadieren komen wij nog een aantal 

ouders tekort. Wie kan en wil ons helpen? We zoeken 

nog : 

- 1 of 2 ouders voor de woensdag om 12.30 u. 

- 1 x per 14 dagen op maandag om 12.00 u. 

- vanaf december donderdagmiddag 15.30 u   

1 x per 14 dagen 

 

Oproep brigadieren en luizencontrole 

http://www.ehbennekom.nl/
mailto:administratie@ehbennekom.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom  

Na de zomervakantie zijn er weer een aantal nieuwe 

leerlingen op school gekomen. We heten Thomas van de 

Klippe, Gerrit-Jan Paapst, Samuel van Rotterdam, Gerilyn 

Roseboom, Chris de Frel,  Chin Chi Waghto en Ruben van 

Wolfswinkel van harte welkom in groep 1. 

In groep 4 is Laurens Huisman erbij gekomen en in groep 5 

Maarten Langstraat. Welkom! Ook heten we Thamar 

(groep 2), Sarah (groep 6) en Loïs (groep 8) van ’t Hul van 

harte welkom! We hopen dat jullie allemaal een hele fijne 

tijd hebben bij ons op school! 

 

Hanne, Lars en Jill van der Vliet zijn na de vakantie op de 

Kraatsschool gestart. We wensen jullie een fijne tijd  en 

Gods zegen toe op jullie nieuwe school. 

 

Maandagmiddag => schoolbibliotheek!  

 

Maandag 16 september beginnen we weer met het 

uitlenen van boeken. Even in het kort de regels:  

 

- De schoolbibliotheek is voor leerlingen van 

groep 3 t/m 8 (groep 3 vanaf januari). Elke 

maandagmiddag kun je gratis een boek komen 

lenen.  

 

- Je mag het geleende boek 3 weken houden (let 

op het strookje in het boek).  

 

- Voor elke week dat het boek te laat is ingeleverd 

wordt € 0,20 te laat geld berekend. Als het 

bedrag € 0,80 of meer is, moet eerst worden 

betaald, voordat er weer een boek mag worden 

geleend.  

 

- Als je het boek uit hebt, neem het dan mee naar 

school en leg het in de klas. Je hoeft niet tot 

maandag te wachten om het boek in te leveren.  

 

- Zorg goed voor je bibliotheekpasje, laat het 

voorin je boek zitten en vouw/verfrommel het 

niet. Is de pas kwijt, dan kun je voor € 0,50 een 

nieuwe kopen.  

 

- Wees zuinig op de boeken: vervoer ze in een tas 

en zorg voor schone handen!  

 

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust even 

aan.  

 

Veel leesplezier!  

 

Oproepje:  

We zijn op zoek naar een moeder die ons team wil 

komen versterken! Ben je in de gelegenheid om, per 

direct of wat later in het schooljaar, 1 maandagmiddag 

in de 2 á 3 weken in de bibliotheek mee te helpen? Meld 

je aan bij één van ons of via        

administratie@ehbennekom.nl. We zien naar je uit!   

 

Cora de Haan, Anita Heij, Arianne Budding, Gea Koekoek  

 

 

Vanuit de bibliotheek 

Oproep voor het korfbaltoernooi: Op D.V. 

woensdagmiddag 25 september zal het Korfbaltoernooi 

van de Bennekomse scholen weer gehouden worden voor 

de groepen 5 t/m 8 (uw kind heeft hiervoor een 

opgaveformulier meegekregen naar huis). Voor het 

toernooi hebben we nog een aantal ouders nodig om onze 

leerlingen te begeleiden. Tot nu toe zijn er meer teams dan 

begeleiders!! U hoeft geen verstand van korfbal te hebben, 

u hoeft alleen maar te zorgen dat uw team op de juiste tijd 

op het veld staat. Het toernooi duurt van 13.30-18.00 uur. 

Het is ook mogelijk dat u een helft van het toernooi een 

team begeleidt.          

Wie wil een groepje leerlingen begeleiden op deze 

middag? U kunt zich tot vrijdag 13 september opgeven via 

juf Teeuw. 

Het zou jammer zijn als we door te weinig begeleiders niet 

mee kunnen doen aan het toernooi en we kinderen 

moeten teleurstellen. 

 

 
 

Bennekoms korfbaltoernooi 25-09 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii3YCttubOAhUGlxQKHR-GCsoQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/korfbal/&psig=AFQjCNF-9JBmPC-pfHX-zHQiU8extmYTsQ&ust=1472553182861933


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Week 37 

Groep 3 t/m 6 

David aan het hof; 1 Sam 16:14-23/ 

1 Sam 17/ 1 Sam 18 

Week 38 

Groep 3 t/m 6 

Davids vlucht; 1 Sam 19/ 1 Sam 20/ 

1 Sam 21:1-10; 1 Sam 22:6-23 

Week 37 

Groep 7 & 8 

De zonde-vreselijk! Gen 4/ Gen5-6/ 

Gen 7-8:19 

Week 38 

Groep 7 & 8 

God is getrouw Gen 9/ Gen 11/ Gen 

11: 26-12:9, Hand 7:2-7 

 
 

Bijbelrooster 


