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Voorwoord: Nog een weekje en de eerste periode 
van het nieuwe schooljaar is alweer voorbij. Over 
het algemeen mogen we terugkijken op een mooie 
periode. De allerjongsten van school beginnen meer 
en meer aan het schoolritme te wennen. Prachtig 
om te zien hoe bijvoorbeeld het lokaal van groep 1 
zich vult met de herfstkleuren. Groep 3 is 
enthousiast met de nieuwe taal- en leesmethode 
aan de slag gegaan. Groep 4 en 8 zijn voor het eerst 
aan het werk met de rekenles op de tablet. Als hele 
school zijn we dit jaar gestart met de nieuwe SoVa-
methode Kwink. U heeft daar al meerdere keren iets 
over gelezen. Juf Willemsen is onze Kwinkcoach en 
als team hebben we recent tijdens een 
studiemiddag ons verdiept in hoe groepen gevormd 
worden. Fijn dat er op regelmatige momenten 
ouders op school waren. Tijdens de informatieavond 
en jaarvergadering, tijdens de koffieochtenden en 
bij de diverse buitenschoolse activiteiten als een 
ochtend naar het bos, de natuuropschoondag etc. 
Nu ligt eerst de Herfstvakantie voor ons, waarin we 
mogen uitrusten van ons werk. Kort na de vakantie 
is het Hervormingsdag, een dag die bijna direct in 
verbinding staat met de afgelopen 
kinderboekenweek. Maakt u die verbinding ook? De 
drie Sola’s vinden hun oorsprong in de Reformatie 
en één van de drie Sola’s is Sola Scriptura, alleen het 
Woord. Hoe zouden we dat Woord tot ons kunnen 
nemen wanneer we niet konden lezen?  
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid  
en zal geen duimbreed wijken. 

                                              Meester Roodbeen 
 
Lief en leed: Bij de familie De Vries is op 7 oktober 
een zoon geboren! Ze noemen hem Bram. Bram is 
het broertje van William (groep 3) en Luke (groep 1). 
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en wensen 
hen toe, dat Bram mag opgroeien tot eer van zijn 
Schepper: “Ik zal met al mijn hart den Heer’, 
blijmoedig geven lof en eer.”(Ps. 9: 1 ber.) 

 

 
Kwink: Juf Willemsen heeft eerder één en ander 
verteld over Kwink. Zij doet dat vanuit haar rol als 
Kwinkcoach. Een Kwinkcoach is een collega die 
verantwoordelijk is voor een juiste borging van de 
methode Kwink binnen de school. Omdat we dit 
cursusjaar begonnen zijn met de methode Kwink 
voor sociale vaardigheden, hebben we 4 oktober 
een cursusmiddag gehad over de achtergronden die 
bij deze methode horen. De methode is onder 
andere gebaseerd op de vaardigheden van SEL 
(Sociaal Emotioneel Leren) en de 5 fases van 
groepsvorming.  
Vaardigheden die belangrijk zijn voor het Sociaal 
Emotioneel Leren (SEL) zijn: besef hebben van jezelf, 
besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, 
zelfmanagement en relaties kunnen hanteren.  
Ook werd ons uitgelegd hoe groepsvorming werkt in 
de praktijk. Groepsvorming bestaat uit 5 fases:  
 

 Data 2018-2019 

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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Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V. 

Houd voor actuele data en nieuwe foto’s ook regelmatig  

onze website www.ehbennekom.nl in de gaten! 

 

http://www.ehbennekom.nl/


 Forming: kennismaking en oriëntatie 

 Norming: gemeenschappelijke normen over wat 
wel en niet wenselijk is 

 Storming: strijd om invloed, verkrijgen van een 
leiderspositie 

 Performing: langere periode van rust en 
plezierige samenwerking 

 Adjourning: groep houdt op met bestaan (het 
meest van toepassing voor groep 8) 

De fases forming, norming en storming spelen zich 
af tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie is 
de fase van performing aan de beurt. Na de 
meivakantie volgt de fase van adjourning.   
 
Het groepsvormingsproces speelt zich na elke 
zomervakantie weer opnieuw af. We weten dat ook 
en houden dat proces nauwlettend in de gaten. In 
de praktijk verloopt het proces van groepsvorming 
vaak niet zo strak zoals hierboven genoemd. Door 
verstoringen in de dagelijkse gang van zaken kan 
een klas weer terugvallen in een vorige fase. Dit is 
bijvoorbeeld zo als de kinderen één of twee weken 
vakantie hebben gehad of als er een invalleerkracht 
voor de groep staat. Ook is dit merkbaar als er een 
wijziging van de groepssamenstelling is, of als er 
meerdere leerkrachten voor een groep staan.  
 
Het is van belang dat we ons bewust zijn van hoe 
dergelijke groepsprocessen verlopen. Als school 
hebben we de belangrijke taak om deze processen 
te begeleiden. Daarbij is de betrokkenheid van 
ouders onmisbaar. 
 
Website: Vanwege de nieuwe privacywetgeving, u 
bent hier al eerder over geïnformeerd, hebben we 
een aantal aanpassingen gedaan op de website van 
de school, we vragen hiervoor uw aandacht. Een 
aantal van u heeft aangegeven dat uw kinderen niet 
herkenbaar op de website van de school mogen 
staan. Op ‘schoolbrede’ foto’s zijn deze kinderen 
niet herkenbaar gemaakt. De foto’s in/van de groep, 
zijn vanaf heden alleen zichtbaar met een login op 
de website. Er zullen wel foto’s op het publieke deel 
van de website zichtbaar blijven, omdat de website 
ook een middel is om potentiële ouders te 
informeren. Diegenen die nog geen login voor de 
website hebben, kunnen dat via de website 
aanvragen. Ga hiervoor naar www.ehbennekom.nl 
klik rechtsboven op ‘Inloggen’ en u krijgt een 
webpagina te zien waar u kunt klikken op 
‘registeren’. Wanneer u uzelf al eerder geregistreerd 

hebt, maar het wachtwoord kwijt bent, kunt u op 
‘wachtwoord vergeten’ klikken. 
 
Contactavond: In de voorgaande nieuwsbrief 
vertelden wij u dat we als team zouden nadenken 
over de invulling van de ouderavond/tienminuten 
gesprekken. Dat hebben we gedaan. Zoals u in de 
brief van de oudercontactavond hebt kunnen lezen 
vinden wij het waardevol u te informeren, maar ook 
van u als ouders te horen hoe uw kind het 
schoolgaan ervaart.  
Volgend cursusjaar willen we tijdens het eerste 
contact moment de zogenaamde luistergesprekken 
gaan voeren. Dat is niet alleen een andere naam. 
Voorafgaand aan die gesprekken wordt u te zijner 
tijd uitvoerig geïnformeerd. U krijgt onder andere 
een aantal vragen waarover u kunt nadenken. 
Tijdens die luistergesprekken, die eerder in het jaar 
gepland worden dan nu de tienminutengesprekken, 
gaan leerkrachten in de ‘luisterstand’ en mag u in de 
‘spreekstand’. 
 
Kleedjesmarkt: De afsluiting van de 
Kinderboekenweek is aanstaande woensdag met de 
boekenkleedjesmarkt!! Er hebben zich al een aantal 
kinderen opgegeven! 
Leuk! Mocht je ook mee 
willen doen, dan kun je je 
nog opgeven bij juf Dorst. 
Er zijn nog wat plekjes 
over!  Voor de inwendige 
mens wordt gezorgd. Er 
zijn puddingbroodjes, 
broodjes knakworst, koffie/ thee/ limonade te koop. 
Er worden ook boekenleggers verkocht! 
Kijkt u nog even in de bijlage? Van harte welkom!!  
De school gaat deze morgen om 12.15 uur uit! 

 
Kinderboeken actie! Als u geregeld in de school 
komt, is het u vast niet ontgaan dat er een 
‘boekenmeter’ aan de muur is bevestigd. Blij kunnen 
we vermelden dat deze al is opgelopen tot over de 
380 euro! Nu we de laatste week in gaan, 
herinneren we u er aan om alle flyers in te leveren. 
Zijn er nog flyers te kort ... vraag deze aan de 
leerkrachten of kom langs bij de ‘biebkraam’  a.s. 
woensdag op de boeken kleedjesmarkt. 
Alvast hartelijk dank!        De biebmoeders 
 
 

http://www.ehbennekom.nl/


Kerstboeken: Vandaag krijgen de kinderen weer een 
lijst mee, waarop ze een kerstboekje kunnen 
uitkiezen. De lijst mag ingevuld retour naar de 
groepsleerkracht. Op de vrijdag voor de 
kerstvakantie krijgen de kinderen hun uitgekozen 
boekje mee naar huis. 
 
Gevonden voorwerpen: Zoals u hieronder kunt zien, 
is de gevonden voorwerpenkast weer goed gevuld. 
Tot vrijdag hebt u de tijd om te kijken of er nog iets 
van u tussen zit. Daarna wordt de kast leeggeruimd. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelrooster: 

 

 

 

 

 

 

Week 42 
Groep 3 t/m 6 

Intocht in Kanaän Joz 5:13-15 en 
6/ Joz 7-8:1-29/ Joz 8:30-35 en 9 

Week 42 
Groep 7,8 

Een gezegend leven  Num 6:22-27/ 
Num 35/ Lev 19:1-8 

Week 44 
Groep 3 t/m 6 

Trouw en ontrouw Joz 10 en 11/ 
Joz 24/ Richt 2-3:11 

Week 44 
Groep 7 en 8 

Profeten-1: Israël  Amos/ Hosea 1-
3/ Hosea 11 


