
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 10 

3 februari 2020 

 

Agenda 

Data 2019-2020  

4 en 13 februari Workshop onderbouw 

17 en 18 februari Contactavonden 

19 februari Spreekuur jeugdhulp 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

3 maart Schoonmaakavond 

8 april 19.00 uur Paasviering in de 
‘Ichthuskerk’ Bennekom 

 

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

en nieuwe foto’s ook onze website (www.ehbennekom.nl) 

in de gaten!  

Voorwoord 

Een volgende nieuwsbrief ligt weer voor u. Door middel van 

deze nieuwsbrief informeren wij u over praktische zaken met 

betrekking tot wat er in en om de school gebeurt. Nemen we 

u mee in de dagelijkse schoolpraktijk en proberen we te laten 

zien wie wij (willen) zijn. Wanneer we elkaar alleen via deze 

nieuwsbrief zouden ‘ontmoeten’ dan doen we elkaar te kort. 

Gelukkig hoeft dat niet. Er zijn veel momenten waarop we 

elkaar werkelijk kunnen en mogen ontmoeten. In deze 

nieuwsbrief noemen we de contactavonden van 17 en 18 

februari. De tweede avond hoop ik ook aanwezig te zijn. Heeft 

u de behoefte om zaken met mij te delen, u bent  van harte 

welkom.  Een volgend moment waarop we u hopen te treffen 

is tijdens de oudermorgens op 26 en 31 maart. Ook dan hoop 

ik op school te zijn en eveneens geldt: van harte welkom. Een 

bijzonder moment van ontmoeten is er wanneer we de 

oudercommissie aan het werk zien, u krijgt de gelegenheid 

om ook dit mee te maken door u aan te melden voor de OC. 

Er is nog een ander ontmoeten, een ontmoeten van een heel 

ander ‘niveau’, ik meen wanneer we met en voor elkaar in 

gebed gaan voor de school. Ieder op zijn of haar plek, voor 

Gods aangezicht. Wanneer we elkaar daar ontmoeten, is er 

echt verbinding en een samen om onze kinderen heen staan. 

     Meester Roodbeen 

Aanwezigheid meester Roodbeen: 

In de week van Aanwezig op 

3 t/m 7 februari Di, do, vr 

10 t/m 14 februari Ma, di, vr 

 

 

 Workshopmiddag bovenbouw 
Op dinsdag 7 april willen we weer een workshopmiddag gaan 

doen in de bovenbouw. Dit zijn creatieve middagen waarbij 

de kinderen van te voren een keuze kunnen maken uit 

verschillende workshops (bijv. pizza maken, timmeren, 

figuurzagen handletteren, enz.) Op deze middag kunnen we 

wel wat hulp gebruiken van ouders. Bent u in de gelegenheid 

om deze middag te helpen? 

U kunt zich opgeven bij juf Driessen. 

 

Als het goed is ontvangt u deze week een mail met 

daarin de tijden waarop u verwacht wordt op één van 

de ouderavonden 17 en 18 februari. 

Wij gebruiken hiervoor een nieuw programma, dus is 

het voor ons spannend of alle mail goed aankomt! 

Mocht u uiterlijk volgende week maandag geen mail 

ontvangen hebben en u wel opgegeven hebben voor de 

gesprekken, wilt u dan een mail sturen naar 

administratie@ehbennekom.nl? 

Dan krijgt u alsnog de tijden toegestuurd. 

Mail ouderavond 

Lief en leed 
 

Bij de familie van Wolfswinkel is op 21 januari een 

dochter en zusje geboren, een zusje voor Hannah (6), 

Lieke (4), Koen(2) en Ruben(1a): Sarah. Vanaf deze plaats 

van harte gefeliciteerd en we wensen hen toe, dat Sarah 

mag opgroeien tot eer van haar Schepper: “Ik zal met al 

mijn hart den Heer’, blijmoedig geven lof en eer.”(Ps. 9: 1 

ber.) 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

School niet bereikbaar? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudermorgens 

Dit schooljaar zullen er weer oudermorgens georganiseerd 
worden, waarbij u welkom bent in de klas van uw 
kind(eren). Ze staan gepland op donderdag 26 maart en 
dinsdag 31 maart. Op woensdagmorgen 1 april is er nog een 
extra ronde. Deze is alleen in groep 1 en 2. In de 
bijlagenvind u een brief met uitleg over de oudermorgens 
en een opgave-strook.  
 

Vanuit de MR 
Dinsdag 21 januari heeft de MR weer vergaderd. Tijdens 

deze vergadering hebben we het onder andere gehad over 

de begroting van 2020 en over de nieuwe schooltijden. 

Ook komt elke vergadering het reilen en zeilen op school 

aan de orde.  

Zijn er schoolzaken waar u als ouder mee loopt? Wij 

denken als MR graag mee, laat het ons weten! 

Er is weer een actuele folder over de MR gemaakt. Deze 

kunt u meenemen als u op de ouderavond komt, 17 of 18 

februari a.s. 

Ook zal er dan een doos staan waar u tips en ideeën in kwijt 

kunt voor de MR. 

Onze volgende vergadering is op D.V. 16 maart. 

 

Hartelijke groet namens alle leden van de MR, 

 

Dorien Bazen 

 

 

Vanuit het bestuur 

Onze school is ruim 40 jaar geleden op het gebed van 

ouders ontstaan. Ook vandaag weten we dat we ons werk 

op school alleen kunnen doen onder de Zegen van de 

Heere. Daarom blijft gebed in de achterban nodig, het is 

goed om te merken dat dit ook nog steeds leeft. 

  

In eerdere nieuwsbrieven hebben uitnodigingen gestaan 

voor een te houden gebedskring, een informele 

bijeenkomst, waarbij ouders met elkaar zingen en bidden 

voor de school. Ondanks dat we (gezamenlijk) gebed voor 

onze school van harte aanbevelen, willen we nogmaals 

aangeven dat de gebedskring een initiatief is van ouders 

en niet vanuit school wordt georganiseerd; hierover is voor 

de kerstvakantie helaas onduidelijkheid ontstaan. Deze 

gebedsbijeenkomsten zullen, in tegenstelling tot het 

bericht in de nieuwsbrief van 18-11-2019, in het vervolg 

weer buiten de school plaatsvinden. De uitnodigingen 

hiervoor zullen in de toekomst als bijlage bij de nieuwsbrief 

worden meegestuurd, zodat u op de hoogte blijft van dit 

ouder-initiatief. 

  

Wij beseffen dat ons schoolpersoneel, maar ook de 

leerlingen en ouders voortdurend gebed nodig hebben. 

Draagt u de school ook op in uw gebed? 

Wie?? Wie???Wie??? 

Wie stelt zich beschikbaar? Als MT en team van onze 

school stellen wij deze vraag aan alle ouders. 

Wij zijn ontzaglijk blij met onze oudercommissie; hun inzet 

(veelal op de achtergrond) wordt door ons bijzonder 

gewaardeerd. Zij nemen de collega’s veel werk uit handen.  

De oudercommissie is dringend op zoek naar versterking 

en zal in de komende weken ouders benaderen om plaats 

te nemen in de oudercommissie. 

Wij vragen u dringend om  serieus over deze vraag na te 

denken, zodat de oudercommissie weer op volle sterkte 

komt en hun ondersteunende werk voor ons personeel en 

leerlingen weer volledig kan uitvoeren. 

In  het geval dat u zelf interesse hebt om deel uit te maken 

van de oudercommissie, neem gerust contact op met een 

lid van de oudercommissie. Zij vertellen u graag wat het 

inhoudt. 

 

Zoals gebruikelijk kunt u de uitslagen van de Cito-toetsen 

(groep 3 – 8) inzien via het ouderportaal. U kunt ze inzien 

van 14 februari tot en met 28 februari.  

Tevens verzoeken we u om uw persoonlijke gegevens te 

controleren. Het gebeurt regelmatig dat er een oud 

(mobiel) telefoonnummer in de gegevens staat. Het is 

belangrijk dat deze gegevens up to date zijn, zodat we u 

altijd kunnen bereiken.  

 

Ouderportaal 

Pilot samenwerking jeugdhulp 
 

Inmiddels zijn we gestart met de pilot samenwerking 

jeugdhulp-onderwijs.  In de vorige nieuwsbrief bent u hier 

uitvoerig over geïnformeerd.            

We willen u attenderen op het volgende spreekuur, 

woensdag 19 februari van 11.30 – 12.30 uur (voor 

leerlingen in van groep 1 tot en met 4).  Wanneer u vragen 

heeft, kunt u ook contact opnemen met meester Slootweg.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Week 6 

Groep 3 t/m 6 

Het ene nodige; Luk 10:21-37/ Luk 

10:38-42/ Joh 10:22-30 

Week 7 

Groep 3 t/m 6 

Gezocht en verzocht;  Luk 11:1-4, 

Matth 6:13-15/ Luk 11:14-28/ Luk 

11:37-54 

Week 6 

Groep 7 & 8 

Nee en ja; Joh 4:45-54/ Luk 4:16-30/ 

Matth 4:13-22 

Week 7 

Groep 7 & 8 

Wonderen; Luk 4:31-41/ Luk 5:1-11/ 

luk 7:18-35 

 
 

Bijbelrooster 


