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Voorwoord: En alweer ligt er een nieuwsbrief op de 
digitale deurmat. Hoe het u vergaat, weet ik 
natuurlijk niet, maar elke keer wanneer ik de vraag 
krijg om een voorwoord te schrijven, denk ik: “Zijn 
er alweer twee weken voorbij?” De tijd glipt door 
onze vingers heen. Hoe belangrijk dan dat we onze 
tijd verantwoord besteden, thuis en op school. Onze 
gekregen tijd besteden aan belangrijke zaken. In het 
kader van de Kinderboekenweek kom ik dan uit bij 
de vraag: Hoeveel tijd besteden wij aan voorlezen 
aan onze kinderen?  Niet alleen de herinneringen 
aan voorlezen zijn waardevol, het bevordert ook nog 
eens de woordenschat van onze kinderen. En 
wanneer we De Bijbel laten spreken, is het dan ook 
niet onze opdracht om onze kinderen te leren van 
wat God ons in Zijn Woord leert. Niet alleen in 
voorleven, maar ook in voorlezen. 
          Meester Roodbeen 
 
Kinderboekenweek: 
Vandaag is de 
Kinderboekenweek van 
start gegaan op onze 
school. Wellicht heeft u 
het al van uw kind 
gehoord of misschien 
heeft u wel samen met 
uw kind gezocht 
vanmorgen op het 
schoolplein naar de 
kinderboekenvriendjes…… Een prachtig thema voor 
deze Kinderboekenweek/-weken: Door dik en dun, 
over vriendschappen. In de klassen zal er, ieder op 
eigen wijze, aandacht gegeven worden aan de 
Kinderboekenweek. Bij deze nieuwsbrief vindt u 3 
bijlagen m.b.t. de Kinderboekenweek. Hieronder 
een korte toelichting bij elke flyer:  
 
Flyer 1, actie van ‘Bruna’:  De boekwinkel ‘Bruna’ wil 
graag, samen met u, het lezen stimuleren. Als u 
tijdens de reguliere Kinderboekenweek (3 – 14 
oktober) een kinderboek koopt bij de ‘Bruna’, dan 

mag u de kassabon hiervan inleveren op school. De 
school levert deze gespaarde kassabonnen in en 
ontvangt een waardebon (20% van het totale 
bedrag) om te besteden. 
 
Flyer 2, adopteer een boek:  U kunt een nieuw boek 
voor onze schoolbibliotheek ‘adopteren’. Zo 
proberen we onze schoolbieb uit te breiden met nog 
meer nieuwe, leuke en spannende boeken en het 
lezen nog aantrekkelijker te maken voor de 
kinderen. Levert u de ingevulde flyer ‘adopteer een 
boek’ ook weer in bij de groepsleerkracht? 
 

 Data 2018-2019 

3 oktober Koffie-ochtend ouders gr 2 

4 oktober Continurooster! 
School om 14.00 u uit! 

1 – 17 oktober Kinderboekenweken met 
als thema:  ‘Door dik en 
dun’. 

17 oktober Boeken-kleedjesmarkt 
van 12.15 – 13.30 uur 

22 – 26 oktober Herfstvakantie 

5 november contactavond 

7 november Vrij i.v.m Dankdag 

9 november Schoolontbijt 
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onze website www.ehbennekom.nl in de gaten! 
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Flyer 3, de kleedjesmarkt: De afsluiting van de 
Kinderboekenweek is op woensdag 17 oktober. Er 
zal dan een boeken-kleedjesmarkt georganiseerd 
worden voor en door de kinderen. Deze markt is van 
12.15 uur tot 13.30 uur. Heeft u/ jij thuis nog mooie 
boeken, die niet/ nauwelijks meer gelezen worden? 
Dan kun je deze verkopen op onze kleedjesmarkt. 
Geef je op, vul de flyer in en geef ‘m aan de juf of 
meester! Voor de kinderen uit de lagere groepen is 
het handig als u als ouder erbij bent of een oudere 
broer of zus meehelpt. De helft van de opbrengst is 
voor de school (dat gebruiken we voor nieuwe 
leesboeken in de klassenbieb) , de andere helft voor 
jezelf!  
 
Tijdens de kleedjesmarkt wordt er ook koffie, thee, 
limonade, puddingbroodjes en broodjes knakworst 
verkocht. De verkoop van deze lekkernijen zullen we 
weer met consumptiebonnen doen. Allen hartelijk 
welkom!!! 
 
Continurooster: Donderdagmiddag hebben we als 
team een studiemiddag. Deze dag is er een 
continurooster, waarbij alle kinderen op school 
eten. De school begint dan om 8.25 uur (1e bel) en 
eindigt om 14.00 uur. Zie voor meer informatie 
pagina 46 van onze schoolgids.  
De overblijfouders worden gewoon op school 
verwacht. In de onderbouw eet u eerst een kwartier 
samen met de leerkracht in de klas, vervolgens loopt 
u een kwartier pleinwacht. Voor de bovenbouw 
geldt dit andersom. Dus eerst een kwartier 
pleinwacht lopen en vervolgens samen met de 
leerkracht met de klas eten. 
 
Schooltijden: Zoals u hierboven kunt lezen, hebben 
we as. donderdag andere schooltijden, i.v.m. de 
studiemiddag. Maar over het algemeen zijn onze 
schooltijden hetzelfde. Het komt voor dat er 
kinderen al heel vroeg op school zijn of in de klas 
worden gebracht. Vanaf 8.30 uur mogen de 
kinderen in de klas worden gebracht (kleuters) of op 
het schoolplein zijn. Vanaf dat moment is er ook 
toezicht (pleinwacht).  
Het komt ook voor dat kinderen heel laat naar 
school komen en pas na de 2e bel in de klas komen. 
We willen onze onderwijstijd graag goed benutten 
en willen dan ook echt met de 2e bel (8.45 uur) 
beginnen met de dagopening. Denkt u er, samen 
met uw kind(eren) aan om op tijd te zijn? (zie ook 
pag. 45 van onze schoolgids). 

Eerste contactavond: Op maandagvond 5 november 
staat de eerste contactavond gepland. Inmiddels 
hebben we een aantal schoolweken achter de rug. 
Graag horen wij van u hoe uw kind(eren) de eerste 
schoolweken heeft/hebben ervaren. Op de 
komende studiemiddag zullen we ons als team o.a. 
buigen over de invulling van deze 
(luister)gesprekken. Volgende week krijgt u per mail 
de uitnodiging voor deze contactavond en de daarbij 
behorende informatie.  
 
BennekomDoet/ EdeDoet Actie: Wat een enorme 
stapel cheques zijn er op school binnengekomen en 
door ouders en leerlingen zelf gedoneerd! Middels 
deze cheques hebben we al 
1600,= opgehaald voor ons 
schoolplein. Hier zijn we 
heel blij mee. De cheques 
kunnen nog steeds 
ingeleverd worden, dus als u ‘m nog heeft liggen (of 
iemand anders in uw kennissenkring), dan mag deze 
mee naar school en bij de leerkracht worden 
ingeleverd. Alvast hartelijk dank!  
 
Korfbaltoernooi: Afgelopen woensdag werd het 
schoolkorfbaltoernooi gehouden, met prachtig weer 
en veel enthousiaste kinderen! We hebben een 
prachtig resultaat behaald: in poule A werden zowel 
groep 6 als groep 8 winnaar. Gefeliciteerd! We 
kunnen terugkijken op een gezellige, sportieve 
middag. Voor foto’s zie website. 
 
Interne Vertrouwenspersoon: Afgelopen weken 
heb ik een bezoekje gebracht aan de groepen 5 t/m 
8 in verband met mijn functie als 
vertrouwenspersoon. Ik heb kort uitgelegd wat de 
bedoeling is van deze functie, gekoppeld aan 
voorbeelden die de kinderen konden begrijpen. Het 
gaat erom dat ze weten, dat het belangrijk is dat ze 
hun mond open doen als het gaat om onveilige 
situaties, of dat nu henzelf betreft of een ander. Dan 
kunnen we er samen iets aan proberen te doen. Er is 
een folder beschikbaar waarin aan de kinderen 
wordt uitgelegd hoe ze in contact kunnen komen 
met de vertrouwenspersoon. Deze folder is 
uitgedeeld aan de kinderen van groep 5, omdat zij 
dit jaar voor het eerst tot de bovenbouw behoren. 
De groepen 6 t/m 8 krijgen een aantal exemplaren 
om in de klas neer te leggen. Tevens wordt de folder 
als bijlage meegezonden met deze nieuwsbrief, 
zodat u er als ouder/verzorger ook kennis van kunt 

http://ehbennekom.nl/bestanden/downloads/20180830-schoolgids-2018-2019-versie-10.pdf
http://ehbennekom.nl/cms/onderdelen/extra/nieuwsbeheer/wijzig.php?id=35


nemen. Op het prikbord bij de hoofdingang van de 
school hangt een poster met de gegevens van de 
vertrouwenspersoon. Ook kunt u of uw kind een 
anonieme melding maken via de website. De 
melding komt dan bij mij terecht. Natuurlijk kunt u 
als volwassene ook een beroep doen op de 
vertrouwenspersonen van onze school. Voor meer 
informatie verwijzen we u naar de 
schoolgids/website. 

Juf C. Dorst (IVP)  

Workshops bovenbouw: Donderdagmiddag 15 
november 2018 willen we weer een 
workshopmiddag houden met groep 5 tot 8. Deze 
middag kunnen de kinderen weer kiezen uit bakken, 
figuurzagen, techniek, enz. Het is ongeveer van 
kwart over één tot drie uur. 

We zoeken voor deze middag ouders die ons daarbij 
kunnen helpen. U mag zich opgeven bij juf Driessen. 
(Graag voor 19 oktober) 
 

Zijn er misschien ouders die restanten triplex thuis 
hebben staan? We houden ons aanbevolen! Ook dit 
mag naar juf Driessen. 
 
Brievenbus Gea Boeder: Het 
gebeurt regelmatig, dat op het 
bureau van onze 
managementassistente Gea 
Boeder formulieren of brieven 
neergelegd worden. Dit was ook 
prima, maar i.v.m. de Wet AVG 
hangt er nu een brievenbus in 
haar kamer waar u alles wat voor 
haar bestemd is in kunt doen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelrooster: 

 

Week 40 
Groep 3 t/m 6 

Redding en verleiding Num 21:1-9/ 
Num 22-24/ Num 27:12-23 

Week 40 
Groep 7,8 

Geboden  Deut 14:22-29/ Deut 
18:9-14/ Lev 11:1-47 

Week 41 
Groep 3 t/m 6 

Het land Kanaän in Deut 30:1-20 
en 34:1-12/ Joz 1 en 2/ Joz 3-5:12 

Week 41 
Groep 7 en 8 

Offers  Lev 5:1-6/ Lev 3:1-5/ Lev 
1:1-9 



 

 

 

 

 

 


