NIEUWSBRIEF 2
oktober 2018

Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,

Alles wat ik ben, behoort U toe
en al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij U.
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
het dienen van mijn Heer
is nu het hoogste doel voor mij.
Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: Goed gedaan.
Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
en zie ik niet de gaven die U mij gegeven heeft.
Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon;
ontsteek in mij een liefdesvuur dat iedereen zal zien.
Voor de glorie van Uw Naam.
Glorie van Uw Naam!
(Opwekking 713)
Terugblik scholenzondag
We mogen terugkijken op fijne startdiensten, waarin het
bouwen aan Gods Koninkrijk centraal stond. Daar kunnen
we allemaal aan meedoen en iedereen is daarbij nodig en
belangrijk. We vonden het fijn dat velen van u er bij waren! Mooi om met elkaar Gods zegen te vragen over het
schooljaar.

Parkeren rond de school
Nu de herst begonnen is merken we vooral bij slecht weer,
dat veel kinderen met de auto worden gebracht. Wilt u er
op letten, dat u niet bij de gele strepen of net naast/op het
zebrapad uw auto parkeert? Ook niet voor een paar minuten.
Dit zorgt voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties.
Daarnaast een verzoek van de omwonenden of u niet voor
uitritten wilt parkeren. Wilt u voor de veiligheid van uw kind
hier rekening mee houden? Alvast hartelijk bedankt!

Dag van de leraar
Aankomende vrijdag 5 oktober,
is het de ‘Dag van de leraar’.
Een mooi moment om de collega’s eens in het zonnetje te
zetten. Ik ben ontzettend trots
op wat de collega’s allemaal in
de klassen presteren. Dat verdient een grote pluim! Geweldig
om te zien hoe we ons met elkaar in zetten voor uw kinderen.
Dat verveelt nooit. Dat is elke
dag weer bijzonder!
Ouderportaal
Tijdens de informatieavond heb ik aangegeven dat
er nog heel veel ouders zijn die de privacy gegevens
binnen het Ouderportaal nog niet hebben ingevuld.
Bij deze nieuwsbrief zit ook een bijlage die u stap
voor stap vertelt hoe u dit kunt doen. Wilt u dit
z.s.m. in het Ouderportaal aangeven? De bijlage is
ook op papier aan de oudsten meegegeven.
Nieuwe luizenmoeder
Stephanie van den Ham, moeder van Tom Rietveld
uit groep 7, heeft aangegeven te stoppen als luizenmoeder. Stephanie, hartelijk bedankt voor al die
keren dat je mee hebt geholpen om de kinderen te
controleren. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe
luizenmoeder, die samen met de andere luizenmoeders na elke vakantie de kinderen willen controleren
op hoofdluis. We zien uw opgave graag tegemoet!
Schoolfotograaf
De kinderen hebben de schoolfoto’s mee naar huis
gekregen. We willen u vragen om de enveloppen met
foto’s die u niet afneemt z.s.m. weer in te leveren.
Wilt u dit per kind aan de eigen leerkracht geven?
Als kinderen ziek waren of als u de foto helemaal
niet mooi vindt, dan kunt u een nieuwe foto laten
maken. Dit zal zijn op dinsdag 16 oktober om 13.30
uur. U kunt hiervoor intekenen op de lijst tegenover
het keukentje. Dit is een extra service van onze
fotograaf en u begrijpt dat ze wel graag willen dat
deze foto’s zoveel mogelijk worden afgenomen
Kinderboekenweek
Woensdag gaat op school de Kinderboekenweek van
start. Dit jaar is het thema ‘Kom erbij!’. Het gaat
over vriendschap. In de klassen staan we met de
kinderen stil bij dit thema en proberen hen plezier
te laten beleven aan het lezen van boeken. U heeft
hierover al aparte informatie gekregen.
We herinneren u graag nog aan de boekenmarkten
op donderdag 4 oktober en dinsdag 9 oktober voor
schooltijd.

Week van de opvoeding
Deze week is het de week van de opvoeding. Vorige
week heeft u daar een bericht over gehad in het Ouderportaal. Ik herinner u graag nogmaals aan de activiteiten die in Benschop worden georganiseerd:
Dinsdag 2 oktober 19:15 – 21.30 uur: - Een avondprogramma voor ouders in het Dorpshuis XXL.
19.15 – 19.30 uur Inloop (1 koffie, thee aangeboden
door gemeente)
19.30 – 21.00 uur Social Media door HALT
21.00 – 21.30 uur Waarom is zakgeld krijgen zo leerzaam voor kinderen?
21.30 uur Afsluiting
Woensdag 3 oktober: - Een middagprogramma voor ouders en kinderen:
13.30 uur – 15.00 uur Sport en spel voor ouders en kinderen door de buurtsportcoaches (Linda en Dennis) in
De Bosrand.
15.00 uur – 16.30 uur De Bosrand (kantine) Samen
knutselen en spelletjes doen
Vertrek leerlingen
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van
Amalia en Anisa Todorovic uit groep 4. Zij gaan naar de
Wenteltrap in IJsselstein. We wensen hen daar een
fijne tijd toe.
Zending
Vorig jaar hebben we het hele jaar gespaard voor Menno en Renate Venderbos in Albanië. Ze zijn net weer
drie weken in Nederland geweest en ze hebben mooie
dingen kunnen doen met al het geld wat jullie samen bij
elkaar gespaard hebben. Ze willen jullie hiervoor dan
ook erg bedanken. Dit jaar hebben we gekozen voor
een nieuw doel. We gaan met elkaar sparen voor stichting Ontmoeting. Dit is een stichting die hulp geeft aan
mensen die vastgelopen zijn. Dit kunnen verslaafden
zijn, of mensen met grote schulden, of mensen die op
een andere manier even geen uitweg meer zien. Ze bieden vanuit de stichting hulp en begeleiding.
Dinsdag 30 oktober komt er iemand van stichting Ontmoeting om een presentatie te geven aan de kinderen.
Dan zullen we er nog veel meer van horen. Op de site
kunt u al vast het een en ander lezen.
www.ontmoeting.org
Spaart u ook dit jaar weer met ons mee?

Agenda
1-5 oktober
week van de opvoeding
3 oktober start Kinderboekenweek
5 oktober Dag van de leraar
4 en 9 oktober
boekenmarkt
11 oktober afsluiting Kinderboekenweek
20 oktober start herfstvakantie
30 oktober presentatie zending
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

