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Beste ouders,

Dank u Heer
Dank U Heer, voor al Uw zegeningen
die wij dagelijks van U mogen ontvangen
in grote en in kleine dingen

Dankdag
Woensdag 7 november is het weer Dankdag. Het thema is: ’Alles geef ik U’. Het Bijbelgedeelte uit Markus
12: 41-44 staat centraal. We hopen met de kinderen
naar de Hervormde Kerk te gaan. Vertrek vanaf
school: 9.15 uur. De dienst begint om 9.30 uur. We bidden voor een gezegende dienst. U bent als ouders van
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De collecte is
voor het jaarproject Stichting Ontmoeting.
Rapport en 10-minutengesprekken
Op donderdag 22 november krijgen de kinderen het
eerste rapport.
Op maandag 26 november en donderdag 29 november
zijn er 10-minutengesprekken. U ontvangt hiervoor in
de week van 12 november een uitnodiging om in te tekenen via het Ouderportaal.

Dank U Heer, voor al Uw goedheid
dat U zich over ons ontfermt
en onze harten verblijdt
Dank U Heer, voor Uw liefdeblijk
waarmee U ons omringt
en geen moment van onze zijde wijkt
Dank U Heer, voor Uw genade
waarmee U ons dagelijks overlaadt
ons welzijn is voor U van grote waarde
Dank U Heer, voor al Uw gaven
die U geeft in overvloed
waarmee U ons wilt laven
Dank U Heer, wij willen danken
om U voor alle gaven te bedanken
Iekje Cornelisse
Dankbaar
Bij meester Henk en zijn vrouw Riemke zijn op 20 oktober
op 33 weken en 5 dagen Hadassa en Jozua geboren. Dat was
best even spannend zo’n vroeggeboorte. Gelukkig gaat het
goed met Hadassa en Jozua en ook met Riemke gaat het
goed. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
We willen hen heel hartelijk feliciteren met deze 2 prachtige kinderen! We wensen hen veel wijsheid toe bij de opvoeding.

Schoolfotograaf
Als u er voor heeft gekozen om de foto’s niet af te
nemen, moet u de enveloppe met de foto’s daarin weer
inleveren op school. Als u dit nog niet gedaan hebt,
wilt u dit dan z.s.m. doen?
Parkeren rond de school
In de vorige nieuwsbrief heb ik uw aandacht gevraagd
voor het parkeren rondom de school. Helaas gaat dat
nog niet zoals het moet zijn. Daarom opnieuw deze
oproep. Wilt u erop letten dat u niet bij de gele
strepen of net naast het zebrapad uw auto parkeert?
Ook niet voor een paar minuten. Dit zorgt voor
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Wilt u voor
de veiligheid van uw kind hier rekening mee houden?
We willen u vragen om dit ook door te geven aan opa’s
en oma’s of andere mensen die de kinderen naar school
brengen.
Alvast hartelijk bedankt!
Schoenzetten
Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas in Benschop aan. Op maandag 26 november mogen alle kinderen van de school hun schoen zetten. Wilt u er voor
zorgen dat uw kind deze dag een schoen bij zich
heeft? U kunt ook de gymschoen gebruiken. Wilt u er
in ieder geval voor zorgen dat de naam van uw kind in
de schoen geschreven staat? We zijn natuurlijk weer
heel nieuwsgierig of Sinterklaas ook dit jaar weer de
schoenen komt vullen!
Agenda
7-11 Dankdag
22-11 rapport 1 wordt uitgereikt
26-11 schoenzetten
26-11 rapportgesprekken
29-11 rapportgesprekken
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

