Nieuwsbrief nr. 3 – November 2019
Nieuws uit de school
Iedere maand plaatsen we onze maandbrief
op de website van de school. De algemene
dingen kunt u hierin teruglezen.
Persoonsgegevens van leerlingen, ouders en
leerkrachten zien hier i.v.m. AVG uit
weggelaten!

6 november… stakingsdag of Dankdag?
Woensdag 6 november is uitgeroepen tot een
landelijke stakingsdag in het onderwijs. Veel scholen
zullen die dag dicht zijn. Zoals bij eerdere stakingen,
zullen wij die dag gewoon open zijn. Hoewel we
begrip hebben voor de overwegingen, zien we staking
niet als het juiste middel om dingen voor elkaar te
krijgen. De staking valt ook nog eens op de Dankdag.
We hopen die ochtend – met alle kinderen en hopelijk
ook heel veel ouders! – naar de kerk te gaan om onze
Hemelse Vader te danken voor al het goede wat we
van Hem ontvingen. Laten we ons dank, maar ook
onze zorgen en vragen, bij de Heere God neerleggen.
Hij is niet alleen een Hoorder van onze gebeden, maar
wil ze, om Jezus’ wil, ook vérhoren!
Ps. Heeft u zich al opgegeven als begeleider voor de
dankdagdienst? Een mailtje naar de school is al
voldoende!
Animatiefilmpje
Op onze website is een animatiefilmpje te vinden
over onze school, waar ze voor staat en voor gaat.
Leuk om eens te kijken!
Halloween
We merken in onze klassen dat er verschillende
kinderen druk zijn met Halloween. Wie zich een
beetje verdiept in de achtergrond en betekenis van
dit ‘feest’, zal begrijpen dat wij als school hier niets

mee doen en zelfs schrikken van het feit dat het
onder ons leeft en speelt. Thema’s zoals angst,
bangmakerij, duisternis, geesten en dood, zullen we
onze kinderen zeker niet voorhouden vanuit het
Halloween-perspectief. Ook niet onder het mom van
‘het is toch maar een onschuldig feestje?’ We spreken
liever over het Licht in de Wereld, waar we met Kerst
weer bij stil hopen te staan. Dat Licht – Jezus –
bevrijdt juist van angst, dood en duisternis. Laten we
dat onze kinderen voorhouden, thuis en op school!
Dank!
Van veel ouders ontvingen we het formulier
ouderhulp retour. Sommige ouders zijn al ingedeeld
bij bepaalde hulp op school. Bij andere klussen
ontvangt u vanzelf bericht als hulp nodig is. Bedankt in
ieder geval voor uw betrokkenheid.
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Activiteiten in de komende periode
Schoolontbijt
Op vrijdag 8 november doen we met alle klassen mee
met het nationaal schoolontbijt! De kinderen hoeven
die dag niet thuis te
ontbijten, maar krijgen
op school een gezond
en gevarieerd ontbijt
aangeboden. Wel
graag een bordje,
bestek en een beker
meegeven in een tasje!
Heeft uw zoon of
dochter specifieke dieetwensen? Stem dit dan af met
de leerkracht en geef uw kind zelf iets mee naar
school.

Gebedskring
Op vrijdag 8 november bidden we met en voor elkaar.
Van harte welkom om mee te bidden of mee te
luisteren. Om 8.30 uur, groene kamertje, bij het lokaal
van groep 1.
Tot slot
Op 21 november zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur
vrij, denkt u hieraan?
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw
Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV

Rapporten en gespreksavonden
Op woensdag 27 november krijgen alle kinderen kun
eerste rapport mee naar huis. We hopen dat het een
goede indruk geeft van de eerste schoolperiode.
Aansluitend vinden de gespreksavonden plaats, waar
u vanzelf een uitnodiging voor ontvangt.
STIB in de school
Het wijkteam ‘Sterk in de buurt’ van de gemeente
houdt spreekuren in de schoolgebouwen. Ze wil
laagdrempelig zijn en toegankelijk voor ouders met
vragen.
De volgende donderdagen is STIB aanwezig:
31 oktober
Sterappel
7 november
Regenboog Ingen
14 november Eben Haëzerschool
21 november Regenboog Ingen
28 november Sterappel
12 december Eben Haëzerschool
Tijd: 13.00 – 15.00 uur.
Contactpersoon: mw. Bianca Tofohr,
btofohr@buren.nl
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Maandkalender
Vr 1 nov
Za 2 nov
Zo 3 nov
Ma 4 nov
Di 5 nov
Wo 6 nov
Do 7 nov
Vr 8 nov
Za 9 nov
Zo 10 nov
Ma 11 nov

Di 12 nov
Wo 13 nov
Do 14 nov
Vr 15 nov
Za 16 nov
Zo 17 nov
Ma 18 nov
Di 19 nov
Wo 20 nov
Do 21 nov
Vr 22 nov
Za 23 nov
Zo 24 nov
Ma 25 nov

Di 26 nov
Wo 27 nov
Do 28 nov
Vr 29 nov
Za 30 nov

Gr. 3-4: ps. 34 vers 11
Gr. 5-8: ps. 37 vers 2
Dankdag
Schoolontbijt
Gebedsgroep

Gr. 1-2: ps. 100 vers 4
Gr. 3-4: ps. 42 vers 1a
Gr. 5-8: ps. 42 vers 5
Instroom nieuwe leerlingen

Zendingsgeld
Tot en met deze maand sparen we nog voor
Stichting Messiasbelijdende Joden, die joodse
christenen in Israël ondersteund met hulp,
raad en gebed. Iedere maandag mogen de
kinderen daar wat voor meenemen!
Verder kondigen we vast aan dat we in de
decembermaand mee doen met een
schoenendoosactie voor Timoteos. Kinderen
mogen dan een schoenendoos vullen voor
een ander kind uit een arm land. Meer info
daarover volgt later!

Stages op school

Gr. 3-4: ps. 42 vers 1b
Gr. 5-8: Boeken Nieuwe Testament

Werkmiddag personeel.
Leerlingen vanaf 12.00u vrij.

Gr. 3-4: ps. 46 vers 6
Gr. 5-8: Boeken Nieuwe Testament
Instroom nieuwe leerlingen
Rapport 1 mee (groep 1 t/m 8)
Rapportavond 1 (groep 1 t/m 8)
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