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Beste ouders,
Zoals u
Een groep vol kleine mensen
En iedereen heeft wat
De één is druk, de ander stil.
Bont palet vol kleurverschil.
Zo gaan ze hun levenspad.
Een groep vol kleine mensen
aan ons toevertrouwd
Laat me ze vertrouwen
Laat me van ze hou-en.
Zoals u van mij houdt.

Van Chris Lindhout

Vooraf
Het is weer zover! De vakantie is voorbij en we zijn weer
begonnen. Ik ben dankbaar dat we met alle kinderen en
collega’s het nieuwe cursusjaar mogen beginnen. Het is
voor de meeste kinderen toch wel weer erg spannend.
Een nieuwe groep, een nieuwe meester of juf. Laten we
hopen dat we allemaal heel snel gewend zijn. Graag wil ik
iedereen een goed cursusjaar toewensen.
Personeel
We zijn blij voor juf Marije! Op 23 juli is Josefine
geboren! Langs deze weg willen we juf Marije, haar man
Gerrit Jan en de kinderen hartelijk feliciteren en we
wensen hen een fijne tijd toe met elkaar!
We heten juf Caroline Hoegee (groep 2) en juf Lineke
langerak (groep 3) heel hartelijk welkom op onze school!
We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Onderwijsassistentstagiaire
We verwelkomen dit schooljaar 1 onderwijsassistentstagiaire. Juf Eline Schouten uit Benschop komt elke week
2 dagen in groep 3. Fijn dat zij ter ondersteuning kan zijn
in deze groep! Hartelijk welkom en een fijne tijd
toegewenst.

Groep 3
Het is allemaal wel erg spannend als
je voor het eerst naar groep 3 gaat.
Veel kinderen worden dan ook
binnengebracht in de eerste weken.
We willen u vragen om vanaf
schoolweek 3 de kinderen en/of hun
tas voor schooltijd niet meer binnen
te brengen. Het is belangrijk dat de
kinderen leren om dit zelfstandig te
doen.
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen een aantal nieuwe kinderen in onze
school! Tess (groep 4) en Lise (groep 1) Rietveld komen in
Benschop wonen.
In groep 7 is Yusuf Mumin er bij gekomen. Yusuf zat
hiervoor op de St. Victor school.
In groep 8 zijn Linde Diepenhorst en Isabel Assabag er
bij gekomen. Linde en Isabel komen uit Bergambacht en
zitten vanaf nu bij ons op school.
We wensen jullie allemaal een heel fijne tijd toe en we
hopen dat jullie snel gewend zijn aan jullie nieuwe klas.

Scholenzondag
Op zondag 16 september is het scholenzondag in de
Protestantse gemeente en op 23 september in de
Hervormde kerk. Beide diensten beginnen om 9.30
uur en zijn gekoppeld aan het thema: ‘Bouw je mee?’.
We hopen u in deze diensten te ontmoeten. Het is
fijn om met elkaar Gods zegen te vragen over het
komend cursusjaar.
Psalm en lied
In de kalender vindt u een overzicht van de psalmen
en liederen die we aanleren.
De ene week leren de kinderen een psalm en de
andere week een lied. De psalmen worden in de
nieuwe berijming (Weerklank en Nieuwe liedboek)
aangeleerd. U moet voor de juiste psalm of lied
kijken naar de zondag die volgt. In de week
voorafgaand wordt die psalm of dat lied aangeleerd.
Informatieavond
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond
op 11 september. Dit doen we net als vorig jaar met
een gezamenlijke opening. De tijden staan vermeld
in de groene kalender. We hopen u 11 september te
mogen begroeten.
Groene kalender
Vandaag krijgen alle kinderen een groene kalender mee
naar huis met daarin de planning voor het komende
jaar. Deze is anders dan u van ons gewend bent. In de
jaarkalender zijn i.v.m. de AVG privacywet de klassenlijsten niet meer opgenomen. Gegevens m.bt. de leerkrachten en de officiële geledingen staan er met toestemming in.
Mocht u fouten tegenkomen in de kalender, wilt u deze
dan doorgeven aan meester Henry?
Ouderportaal

Hierboven heb ik geschreven dat de klassenlijsten
niet meer in de groene kalender zitten. Binnen het
Ouderportaal is het mogelijk om de gegevens van de
kinderen uit de groep van uw kind wel te zien.
Binnen het Ouderportaal kunt u als ouder aangeven
welke adresgegevens wel of niet te zien zijn voor
andere ouders.
We adviseren u dringend om de ouderportaal
Basisonline app op uw telefoon te zetten. Op die
manier heeft u bij het maken van afspraken toch de
gegevens van de andere kinderen bij de hand.
Schoolzwemmen
De kinderen van groep 4 en 5
hebben nog schoolzwemmen tot
15 september. Net als vorig jaar
op de donderdagmorgen.

Inleveren rapport
Het gebeurt nogal eens dat we vlak voor het
uitgeven van het rapport nog heel veel rapporten
missen... Aan u de vraag om deze z.s.m. weer in te
leveren op school.
Alvast bedankt!
Z.O.Z.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 september komt de schoolfotograaf individuele foto’s en groepsfoto’s maken. Dit zal dit jaar
net zo gaan als vorig jaar.
U heeft zelf de keuze om de foto’s wel of niet af te
nemen.
Op deze dag wordt er automatisch een familiefoto gemaakt van alle broertjes en zusjes die hier op school
zitten.
Voor schooltijd is het ook mogelijk om met broertjes,
zusjes, neefjes of nichtjes op de foto te gaan die hier
niet op school zitten.
Deze foto’s zullen tussen 8.00 en 9.00 uur worden gemaakt. Hiervoor kunt u zich inschrijven. Het gaat gewoon op volgorde. Het formulier hangt op de kasten
tegenover het keukentje. Let wel op, dat u zo veel mogelijk aansluit qua tijd.
Nog even twee puntjes van de schoolfotograaf zelf:
wilt u ervoor zorgen dat bij regenachtig weer uw kind
(eren) niet met natte haren op school komen? En wilt u
uw kind(eren) geen witte kleding aantrekken?

Nieuwe klassenmoeder
Voor groep 1 zijn we op zoek naar een klassenmoeder. Deze of volgende week krijgen de kinderen van deze groep
een brief mee met meer informatie. We hopen dat we de
vacature snel in kunnen vullen. Voor meer vragen kunt u
contact opnemen met Sabina Pasman (contactgegevens zie
kalender) of met meester Henry.
Ter informatie
Na de zomervakantie ben ik (meester Henry) begonnen op
een andere school. De afgelopen jaren heb ik met plezier
op de Eben Haëzerschool in Jaarsveld gewerkt. Vanaf nu
werk ik naast de Eben Haëzer in Benschop ook op de Immanuelschool in Lopikerkapel. Voor wat betreft de dagen
verandert er niets. Op maandag, woensdag en vrijdag werk
ik in Benschop en op dinsdag en donderdag in Lopikerkapel.
Mochten er op dinsdag of donderdag dringende zaken
zijn, dan kunt u mij op de school in Lopikerkapel bereiken.
Agenda
11 september informatieavond
16 september scholenzondag in de Protestantse gemeente
18 september schoolfotograaf
23 september scholenzondag in de Hervormde kerk
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

