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Voorwoord 

Wat kun je als mens toch verwonderd staan. Dingen die 

we voor onmogelijk hielden, voltrekken zich voor onze 

ogen. Zaken waar we voor vrezen, zien we in geen enkel 

opzicht gebeuren. U zegt, meester Roodbeen, u spreekt 

in raadsels. Ik zal u zeggen waar ik op doel. Acht weken 

thuis onderwijs, les krijgen van iemand anders dan de juf 

of meester. Dat roept de vraag op of leerlingen wel hun 

niveau houden, of ze wel leren wat ze zouden moeten 

leren en zo zijn er nog wel een aantal vragen te stellen. 

Nee, ik wil hiermee niet zeggen, dat u zich niet tot het 

uiterste hebt ingezet om uw kind(eren) tot leren te laten 

komen. Wat achter mijn vragen zit, is de wetenschap dat 

leerkrachten professionals zijn en het onderwijzen tot 

hun professie hebben gemaakt. De meesten van u 

hebben dat niet en toch… Wanneer we nu naar het 

overall beeld kijken, zien we de in de media vaak 

genoemde achterstand niet. Natuurlijk zien we hier en 

daar een terugval, is er hier en daar een leerling die 

nagenoeg geen vorderingen heeft gemaakt, maar hebben 

kinderen geleerd? Jazeker, misschien niet op de manier 

zoals ze dat op school hebben gedaan, maar geleerd 

hebben ze zeker. Van een ouder ontving ik een mooie 

brief. Zij gaf een inkijkje in het moederhart. Over dat leren 

schreef ze: 

 

”Ik zal blij zijn als we in ieder geval de basis hebben 

begrepen en ik hen niet te veel verkeerd heb aangeleerd 

of goede dingen heb afgeleerd. Maar we leerden veel. Ik 

als moeder, maar de kinderen zeker; wat hebben ze het 

goed gedaan. Ze leerden schakelen, zonder pardon thuis 

de schoolboeken open… Ze leerden hard te werken.” 

 

Na 8 juni mogen alle kinderen weer naar school. Hoe we 

dat gaan organiseren, is nog even afwachten. Vandaag 

doet het Outbreak Management Team nog een aantal 

mededelingen. Hiermee gaat de PO-raad aan het werk 

om een protocol op te stellen. Dit protocol is belangrijke 

input voor het plan dat we voor school maken.  

 

 

Vervolg voorwoord 

Naar verwachting wordt dit protocol aanstaande 

woensdag gepubliceerd. In vervolg hierop gaan we in 

samenspraak met de MR aan de slag voor een plan. 

Wanneer alles loopt zoals verwacht, hopen we 

aanstaande vrijdag 29 mei met een plan te komen hoe we 

met ingang van 8 juni weer naar school gaan. 

 

    Meester Roodbeen 

Het gezin van juf Hazeleger-Balijon is afgelopen zaterdag 

verblijd met de geboorte van een dochter en zusje: Elin. 

We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun 

dochter en zusje en wensen hen Gods zegen toe in de 

opvoeding en dat Elin mag opgroeien tot eer van haar 

Schepper: ‘Ik zal met al mijn hart den Heer’, blijmoedig 

geven lof en eer!’  

 

  

Lief en leed 

Agenda 

Veel dingen kunnen geen doorgang hebben door alle 

maatregelen. Toch proberen we ook te kijken welke 

dingen er wel kunnen doorgaan, hetzij gewoon zoals 

gepland of op een andere manier. We houden u op de 

hoogte…! 

 
Data 2019-2020  

1 t/m 5 juni Pinkstervakantie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

School niet bereikbaar?  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitutie overblijfkosten 
 
In februari heeft u, wanneer u op vaste dagen gebruik 

maakt van het overblijven, een factuur gehad. Deze 

factuur ging uit van een heel schooljaar naar school. De 

afgelopen periode, vanaf 16 maart tot 8 juni zijn uw 

kinderen niet of gedeeltelijk naar school geweest. Dit 

betekent, dat ze ook niet of gedeeltelijk zijn overgebleven. 

Dit heeft tot gevolg, dat u recht heeft op het teveel 

betaalde overblijfgeld. Nu is het een enorme klus om uit te 

zoeken hoeveel elk gezin terugkrijgt. Voor alle 

duidelijkheid, u hebt recht op het teveel betaalde, maar 

misschien zegt u: Laat de school er iets leuk voor 

aanschaffen. Wanneer u het teveel betaalde terug wilt, 

zou u dat dan bij Gea Boeder kenbaar willen maken door 

een mailtje te sturen of hier te klikken. Diegenen die het 

als gift aan de school geven om iets moois aan te schaffen, 

alvast hartelijk dank. Op termijn zal ik u laten weten wat 

we er voor aanschaffen. Heeft u een suggestie, van harte 

welkom. 

 

 

 

 

 

 

Inventarisatielijsten 

Denkt u nog aan het invullen van het 

inventarisatieformulier? 

Ik heb hem nog een keer bijgevoegd. 

Mocht u hem nog niet ingeleverd hebben, wilt u dit dan 

zo snel mogelijk doen via  

administratie@ehbennekom.nl?  

Peuteropvang Bijdehandjes 
Bent u op zoek naar Peuteropvang? Dan bent u bij 

BijdeHandjes aan het juiste adres.  

Ben jij ouder van een kleine lieve peuter? Op onze 

peuteropvang hebben wij ruimte om jouw kindje zijn of 

haar talenten te laten ontdekken. En gezellig met 

vriendjes en vriendinnetjes spelenderwijs te leren als 

voorbereiding op de basisschool. Wij doen dit vanuit een 

christelijke identiteit en geven hier op verschillende 

manieren invulling aan. We starten bijvoorbeeld met een 

verhaal uit de peuterbijbel en zingen vrolijke (christelijke) 

kinderliedjes.                  

Ieder kind vanaf 2,5 jaar is bij ons van harte welkom! Ook 

voor kinderen met een indicatie voor Voorschoolse- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben wij een plekje.  

Nieuwsgierig?  

Wilt u samen met uw kindjes geheel vrijblijvend een 

keertje komen kijken? U en uw kindje(s) zijn van harte  

welkom! Bel of mail dan naar Ria Koster, Manager 

Peuteropvang                                                                                   

ria@bijdehandjes.info of bel 06-30213831.               

 

Bericht GGD 

Met regelmaat verstuurt de GGD informatie rondom het 

Covid-19 virus. Graag geven we de link naar hun website 

door, waar veel informatie te vinden is over hygiëne, 

vragen of hooikoorts en nog veel meer. Klik hier om naar 

de website te gaan. 

 

Groepsverdeling  

U heeft het ongetwijfeld gezien in de krant van zaterdag 

16 mei, een vacature voor een middenbouw leerkracht. 

De reden hiervoor meldde ik u in de vorige nieuwsbrief, 

namelijk dat Juf Ebbers ons gaat verlaten. We kunnen u 

helaas nog niet melden hoe de groepsverdeling in zijn 

geheel eruit gaat zien. Hier en daar bereiken ons vragen 

over de groepsverdeling, daarom alvast een tipje van de 

sluier. We krijgen het nieuwe cursusjaar 3 

kleutergroepen, namelijk groep 1, groep 1a/2a en groep 

1b/2b. De details volgen zo snel als mogelijk. Zodra de 

vacature ingevuld is en alle groepen zijn bemenst, 

wordt u hierover geïnformeerd. 
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