
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr. 8 

13 januari 2020 

 

Agenda 

Data 2019-2020  

30 januari continurooster 

4 en 13 februari Workshop onderbouw 

17 en 18 februari Contactavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

3 maart Schoonmaakavond 

 

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

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

in de gaten!  

Voorwoord 

Verbazingwekkend hoe snel we weer gewend zijn aan het 

ritme van het naar school gaan. Na twee weken vakantie, 

waarin we stilstonden bij het kerstevangelie en waarin we van 

2019 naar 2020 gingen, mochten we elkaar op maandag 6 

januari weer begroeten. Een teken van Gods trouw. Kijken we 

naar het grote wereldgebeuren, dan kunnen we vervuld 

worden met zorgen. In de grote dingen zien we Zijn hand. Ook 

dichterbij zien we Zijn hand. Op een enkele zieke na waren 

alle collega’s en kinderen weer op school. Samen beginnen 

vanuit Gods Woord waarin we in psalm 127 lezen:  

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden des 

zelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, 

tevergeefs waakt de wachter. 

Dit is het fundament onder ons onderwijs, het besef dat God 

zorgt. Zowel in het gaan-naar als het staan-in de school. 

Mooie en moeilijke dingen bij zowel u als ouders, bij 

leerlingen en bij collega’s mogen we brengen bij Hem. Dat 

geeft vertrouwen voor wat voorligt. De psalm gaat verder en 

dat is mijn wens voor u als ouder, vrijwilliger, toezichthouder 

of in welke relatie u met de school staat: 

‘Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet 

brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in 

den slaap geeft.’ 

     Meester Roodbeen 

 

Aanwezigheid meester Roodbeen: 

In de week van Aanwezig op 

13 t/m 17 januari Ma, wo, do 

20 t/m 24 januari Ma, wo, vr 

 

 

 

Open Morgen 
Op woensdag 5 februari hopen we weer een Open 

Morgen te organiseren voor nieuwe gezinnen. In de 

bijlage vind u een uitnodiging c.q. flyer. Wilt u deze 

doorsturen naar  ouders met jonge kinderen, die mogelijk 

op zoek zijn naar een basisschool?  

Lief en leed 

Bij de familie van Amersfoort is in de vakantie een zoon 

geboren. Justus is het broertje van Wijnand (groep 6) en 

Thomas (groep 4). Ook August van Dijk (groep 2) heeft een 

broertje gekregen. Hij heet Floris. We feliciteren beide 

gezinnen van harte met de geboorte van hun zoon en 

broertje en wensen hen toe dat Justus en Floris mogen 

opgroeien tot eer van hun Schepper: “Ik zal met al mijn 

hart den Heer’, blijmoedig geven lof en eer!” 

 

 

Op 30 januari hebben de leerkrachten een studiemiddag. 

Die dag hebben we een continurooster.  

De schooldag duurt dan van 8.25-14.00 uur.  

Continurooster 

http://www.ehbennekom.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School niet bereikbaar? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Welkom 

Maandag 6 januari mochten Basten Duifhuizen, Marit de 

Vries en Tim Koudijs voor het eerst naar school. Zij zitten 

nu in groep 1b. Van harte welkom en we hopen dat jullie 

een fijne tijd hebben bij ons op school! 

Week 3 

Groep 3 t/m 6 

De Heiland; Joh 8:1-11/ Joh 8:12-20/ 

Joh 9:1-34 

Week 4 

Groep 3 t/m 6 

De Goede Herder; Joh 9:34-10:21/ 

Matth 17:24-27/ Matth 18:1-14 

Week 3 

Groep 7 & 8 

De Koning en Zijn heraut;  Luk 3:1-

18/ Luk 3:21-22 en 4:1-15/ Joh 1:28-

52 

Week 4  

Groep 7 & 8 

Eerste optreden van de Heiland; Joh 

2:1-12/ Joh 2:13-21/ Joh 3:1-21 

 
 

Bijbelrooster 

In groep 2 zijn een aantal kinderen met waterpokken (of 

die dit net hebben gehad).  Hierbij de informatie vanuit de 

GGD: 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeie

n-en-opvoeden/basisschoolkind/gezondheid-en-

voeding/ziekten-en-aandoeningen/waterpokken/ 

Als uw kind zich goed voelt, mag het dus gewoon naar 

school.  

Waterpokken 

School niet bereikbaar? 
 

Bij telefonische onbereikbaarheid van school en tijdens de 

vakantie kunt u het volgende nummer bellen: 

Meester Roodbeen: 06-29556198 

 

Schoonmaakavond 
 Op dinsdagavond 3 maart hopen we een 

schoonmaakavond te houden. Deze is iets later dan 

gebruikelijk. In de voorjaarsvakantie zullen er nieuwe 

smartborden in de klassen worden opgehangen. In 

verband met deze werkzaamheden leek het ons zinvoller 

om daarna een schoonmaakavond te plannen. Schrijft u 

deze datum vast in uw agenda? We beginnen om 19.00 

uur.  

Vanuit de bibliotheek 

De nieuwe boeken liggen weer in de bibliotheek! Iets 

waar de kinderen altijd naar uitkijken. We wensen jullie 

veel leesplezier!  

Vanaf nu mogen ook de kinderen van groep 3 een boek 

komen lenen in de schoolbibliotheek. Welkom!  

 

Benieuwd naar welke boeken er nieuw zijn? Loop gerust 

even binnen.  

 

 

Brief ouderavond 
Vandaag ontvangt u bij de nieuwsbrief ook een 

uitnodigingsbrief voor de contactavonden van 17 en 18 

februari 2020. Mocht u er behoefte aan hebben, dan is het 

ook mogelijk om deze avond een gesprek te hebben met 

de directeur.  

Graag uiterlijk vrijdag de strookjes inleveren of uw opgave 

per mail sturen aan administratie@ehbennekom.nl!  

Op de vrijdag voorafgaand aan de contactavonden (14 

februari) krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis.  

 

Aanvullend bericht schooltijden 
 In de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie heb ik u 

geïnformeerd betreffende de nieuwe schooltijden met 

ingang van het cursusjaar 2020/2021. In dit bericht meldde 

ik dat hierover gesproken is met de MR, omdat de 

oudergeleding van de MR betrokken is bij de invoering van 

de nieuwe schooltijden. Dat was een terechte opmerking 

echter de MR had nog reacties van ouders liggen waarop zij 

nog niet hadden gereageerd. Daarom konden zij nog geen 

formele reactie geven. Dat had in mijn berichtgeving 

vermeld moeten worden. Excuses voor deze gang van 

zaken. 

 

 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/gezondheid-en-voeding/ziekten-en-aandoeningen/waterpokken/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/gezondheid-en-voeding/ziekten-en-aandoeningen/waterpokken/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/gezondheid-en-voeding/ziekten-en-aandoeningen/waterpokken/
mailto:administratie@ehbennekom.nl


 

 

 

 


