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Benschop

Beste ouders,

Biddag
Volgende week woensdag 14 maart is het biddag. Op deze
dag hopen we met alle kinderen naar de kerk te gaan om
dit met elkaar te vieren. Het thema van deze dienst is:
“Vertel het maar”. Tijdens de dienst staat het Bijbelgedeelte 2 Koningen 4: 1-7 centraal. In dit Bijbelgedeelte
helpt Elisa een arme weduwe. Deze geschiedenis van de
weduwe en haar zonen laat ons zien dat God wil voorzien
in alles wat wij nodig hebben.
U wordt hartelijk uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. De kerkdienst begint om 9.30 uur in de hervormde kerk.
De collecte van de biddag is bestemd voor ons
jaarproject ‘Operatie mobilisatie’.
Geen stakingsdag
Op 14 maart is er een stakingsdag in de regio Utrecht.
Deze dag valt op de biddag. Ons bestuur heeft aangegeven op biddag niet mee te willen doen aan deze stakingsdag en daar staan we als team ook achter. Op deze dag
hebben de kinderen dus gewoon les. Ik wens u een fijne
vakantie toe.
Rapport
Donderdag krijgen de kinderen hun rapport. Volgende
week maandag en donderdag zijn de rapportgesprekken.
U heeft hiervoor voor de vakantie een uitnodiging
gekregen via het Ouderportaal. Mocht u dit nog niet
ingevuld hebben, wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 6 maart
doen?

Paasontbijt
Donderdag 29 maart hebben we weer het jaarlijkse
paasontbijt. De intekenlijsten voor dit ontbijt komen
bij de klassen te hangen. Wilt u intekenen wat u mee
neemt? Alvast bedankt! Wilt u er voor zorgen dat de
niet verse producten al op woensdag op school zijn?
De verse producten kunnen donderdagochtend
meegenomen worden. Wilt u voor dit ontbijt de
kinderen bestek met daarop de naam van het kind
meegeven?

Paasviering
Na het ontbijt en het opruimen daarvan, hopen we
met alle kinderen van de hele school naar de
hervormde kerk te gaan om daar gezamenlijk een
paasviering te houden. Het is fijn om zo met elkaar
te mogen vieren dat de Heere Jezus voor ons is
gestorven, maar bovenal ook is opgestaan!
We willen u als ouders van harte uitnodigen om deze
viering met ons mee te maken. De viering begint om
10.15 uur in de hervormde kerk.
Op deze middag zijn alle kinderen, zoals vermeld in
de groene gids, om 14.00 uur uit!
Vrijwillige ouderbijdrage
Van heel veel ouders mochten we inmiddels een betaling van de ouderbijdrage ontvangen. Hartelijk bedankt
daarvoor. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn,
dan vragen we u vriendelijk of u alsnog bereid bent om
deze betaling te doen. Alvast hartelijk bedankt.

Kunst Centraal
Deze week staan er lessen ingepland voor Kunst
Centraal met als thema ‘afval’. Aankomende woensdagochtend 7 maart om 11.45 uur bent u van harte
uitgenodigd op school om te zien wat de kinderen
hebben gemaakt. We starten om 11.45 uur gezamenlijk in het speellokaal.
Z.O.Z.

Kinderen die de KIES-training hebben gevolgd:

communiceren beter met hun ouders;

voelen zich gelukkiger;

begrijpen de scheiding beter;

weten wat ze kunnen doen bij problemen.

Afvalvrije school
In deze nieuwsbrief schrijf ik over het project van
Kunst Centraal op 7 maart. Deze datum nemen we ook
als startsein om te beginnen met het project
‘Afvalvrije school’. Hiervoor is een subsidie afgegeven
door de gemeente Lopik. We krijgen op school andere
afvalscheidingssystemen en we zullen met de kinderen
in gesprek gaan over hoe we ons afval nog beter kunnen
scheiden. Op 7 maart hoopt ook de wethouder bij ons
op school te zijn voor dat startmoment. Dit startmoment is ook om 11.45 uur. Daarna kunt u dan in de klassen kijken naar wat de kinderen gemaakt hebben.
Alle kinderen ontvangen in het kader van dit project
ook een ‘dopper’. De reden hiervoor is, dat we graag
willen stimuleren, dat kinderen drinken in een beker of
‘dopper’ mee nemen naar school i.p.v. een pakje drinken.
Uiteraard beslist u natuurlijk zelf wat u de kinderen
mee geeft. Wij zien het als een stimulans. Op deze wijze kunt u op een goedkopere manier drinken meegeven
en zorgt het ook nog eens voor veel minder afval.
Kleuterjuffenfeest

Op 21 maart vieren de
kleuterjuffen hun verjaaardag! We
wensen jullie een fijne en gezellige
dag toe!
KIES-training
Vanuit het Breed Sociaal Loket ontvingen we de volgende
informatie:

Het Breed Sociaal Loket biedt de KIES-training;
Kinderen In Echtscheiding Situaties

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders.
Waar je wel voor kunt kiezen, is jouw beste manier om
ermee om te gaan. En daar proberen we je in de KIEStraining bij te helpen.

Training

Hoe we dat doen? Door 8 keer samen te komen in een
groep van 5 tot 10 kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. De groep komt samen op woensdagmiddag van 14.00 uur - 15.30 uur.
In deze groep mag je jouw verhaal vertellen, maar je
mag ook alleen luisteren.
Naast praten en luisteren, doen we ook veel andere
dingen zoals tekenen, toneel, spel, schrijven en nog veel
meer.

Voor wie ?
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en zijn jouw ouders
gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover
praten of van anderen horen? Wil je er beter mee
om leren gaan en kijken hoe anderen er mee om
gaan? Kan je er al goed mee omgaan en heb je tips
voor andere kinderen? Mag je van je ouders meedoen? Geef je dan op voor KIES. KIES helpt!
Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden met jou en allebei je ouders.
Aanmelding en kosten
De training wordt aangeboden door het Breed Sociaal Loket in Lopik. Wel vragen wij u om een bijdrage
in de kosten van € 25 per deelnemer. Kinderen kunnen worden aangemeld via bsl@lopik.nl onder vermelding van KIES-training. Na aanmelding nemen wij
contact met u op en ontvangt u onder andere informatie over de locatie (Lopik) en de data
waarop de trainingen plaatsvinden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de KIES-coach: Miriam
Straver: miriam.straver@lopik.nl of
(06) 511 07 649
Ouderavond
Samen met de schoolcommissie organiseren we op
donderdag 10 april een ouderavond. Het thema van
deze avond is net als vorig jaar ‘How to talk to kids’.
Vorig jaar heeft iemand van How to talk to kids een
presentatie gegeven. Dit was een heel positief ontvangen avond. Over dit onderwerp valt nog veel meer
te zeggen en daarom hebben we hen opnieuw uitgenodigd. Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

Beter omgaan met negatieve gevoelens van uw
kind.

Grenzen stellen terwijl de relatie met uw kind
goed blijft en zich zelfs verdiept.

Kinderen begeleiden bij het oplossen van hun
conflicten.
We hopen u te ontmoeten op deze avond! Reserveert
u de datum vast in uw agenda?
Agenda
8-3 rapport 2 wordt uitgereikt
12-2 rapportgesprekken
14-2 biddag
15-2 rapportgesprekken
21-2 kleuterjuffenfeest
29-2 paasontbijt
29-2 paasviering . School sluit 14.00 uur.
30-2 Goede Vrijdag. Kinderen vrij.
Hartelijke groet namens het team,

