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Nieuws uit de school 

 

Speeltoestellen op schoolplein 

Ieder jaar worden de speeltoestellen op het 

schoolplein gecontroleerd op veiligheid. Helaas is 

het glijbaantje op het kleuterplein versleten en mag 

niet meer gebruikt worden. We oriënteren ons nu 

op enkele nieuwe speeltoestellen voor het 

kleuterplein. Ook het grote plein willen we op een 

aantal punten opknappen. Op enkele plaatsen is het 

plein erg ongelijk, waardoor er met regen snel 

waterplassen ontstaan. Er moet dus het nodige aan 

het straatwerk gebeuren. We zijn op zoek naar een 

bedrijf dat ons daarmee kan helpen. Als er onder 

onze achterban bedrijven zijn die een offerte 

hiervoor willen opstellen, dan kan contact 

opgenomen worden met de directie 

(directie@ehslienden.nl).  

 

Overblijven 

Het gebeurt nog wel eens dat kinderen op school 

moeten eten terwijl ze niet zijn aangemeld. En 

andersom komt ook voor: kinderen op wie wij 

rekenen, komen niet eten en zijn niet afgemeld. Wilt 

u hieraan denken? Aan- en afmelden voor het 

overblijven kan gemakkelijk via de website.  

We zijn trouwens dankbaar dat we een aantal 

nieuwe overblijfouders konden verwelkomen! In 

ons huidige rooster zitten m.n. nog ‘gaten’ op de 

dinsdag en donderdag. Mocht er nog een vader of 

moeder zijn die op die dagen kan helpen, heel 

graag! Voor het overblijven ontvangt u een 

vergoeding van 7,50 euro per keer, maar vooral zijn 

we gewoon heel blij met uw hulp! 

 

Dappere Dino’s 

In het najaar wordt er door de GGD een training 

aangeboden, die speciaal gericht is op kinderen van 

gescheiden ouders. Bij deze nieuwsbrief leest u 

daarover meer informatie in de bijlage. In deze 

brief staat meer informatie en hoe kinderen 

aangemeld kunnen worden.  

 

Screening van de GGD 

Binnenkort start de GGD op school met de 

screenings van de 5/6 jarigen. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief kunt u daarover alle informatie lezen.  

 

Terugblik sportdag 

Wat was het een prachtige dag op 19 september! ‘s 

Morgens scheen er al een heerlijk zonnetje en de 

hele dag is het droog gebleven. Al vroeg in de 

morgen was de sportdagcommissie met de collega’s 

op het voetbalveld om alles klaar te zetten. De 

kinderen hadden er zin in en om 9 uur kon iedereen 

van start gaan. De kleuters deden mee met leuke 

spellen op het grote schoolplein. De groepen 3 t/m 

8 hadden op het sportveld allerlei spellen en 

sporten. En het waren weer andere spellen dan 

vorig jaar. De kinderen hebben heerlijk gesport en 

veel bewogen.  

We willen graag alle ouders en verzorgers 

bedanken die zich voor deze dag hebben ingezet als 

begeleider van een spel of groepje. Zonder deze 

hulp kunnen we deze dag niet organiseren. Fijn dat 

u ons hielp! Ook een woord van dank aan FC 

Lienden voor het ter beschikking stellen van de 

velden en aan fam. Floor voor de heerlijke appels. 

De oudercommissie stond voor iedereen klaar met 

koffie, thee, limonade en koek. Namens iedereen: 

bedankt voor jullie hulp. Tot slot willen we graag de 

sportdagcommissie in het zonnetje zetten. De 

organisatie was perfect en daardoor verliep alles 

goed. Menig uurtje is besteed aan de voorbereiding 

en het klaarzetten van alle spullen. BEDANKT! 

 

 

Een goede basis  
voor nu en later! 

Nieuwsbrief op de website  

Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief 

op de website van de school. Persoonlijke 

gegevens van leerlingen, ouders en 

leerkrachten zijn uit deze versie weggelaten, 

tenzij zij daar nadrukkelijk toestemming voor 

hebben gegeven. 
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Bibliotheek op school 

Op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en 

vrijdagmorgen is er bibliotheek op school. De 

kinderen mogen dan een boek uitzoeken voor in de 

klas of voor thuis. Wilt u het lezen en 

bibliotheekgebruik ook thuis stimuleren? 

Hieronder geven we de tijden nog eens aan, dan 

kunt u een goede tas meegeven om de boeken in te 

vervoeren: 

Dinsdagmiddag:  groep 4, 5, 7a en 8. 

Donderdagmiddag:  groep 3a, 3b, 5/6, 6 en 7b. 

Vrijdagmorgen:  groep 1/instroom, 1 en 2.  

Vorig schooljaar hebben we een hele stapel nieuwe 

leesboeken als afscheidscadeau van groep 8 gehad. 

Deze boeken zijn inmiddels toegevoegd aan de 

bieb! 

 

Gebedskring 

Ook dit jaar komt de gebedskring regelmatig bij 

elkaar om te bidden voor de school. U wordt van 

harte uitgenodigd om mee te komen bidden!  

 

Kinderboekenweek 

Het is bijna zover! De Kinderboekenweek gaat weer 

van start! Dit jaar is het thema ‘Door dik en dun.’ 

Met dit thema denken we eraan hoe je vriend of 

vriendin voor elkaar kunt zijn, onvoorwaardelijk.  

- Op dinsdag 9 oktober starten we de 

Kinderboekenweek door in elke klas iets te maken 

voor de aankleding van onze bibliotheek. 

- Eind september zijn we met de kleuters naar een 

poppenkastvoorstelling geweest in de bibliotheek 

in het Kulturhuis. 

- In de Kinderboekenweek is er een 

voorleeswedstrijd in de bovenbouwgroepen. 

- Op donderdag 18 oktober is er  ’s middags de 

bekende boekenruilbeurs. Alle kinderen mogen 

vanaf 9 oktober boeken inleveren bij de leerkracht. 

Tijdschriften, peuterboekjes of kapotte boeken 

worden niet geaccepteerd. Graag (verantwoorde en 

goede) boeken op niveau van het leerjaar van uw 

kind, zo is er ook voor groep 7 en 8 voldoende 

keuze! We hopen zo op veel ruil- en leesplezier! 

 

 

Let op! 
Vrijdagmorgen 19 oktober worden alle kinderen 

gewoon op school verwacht! ’s Middags is de school 

wel dicht, i.v.m. een studiemiddag van het team.  

Aansluitend mogen we genieten van een weekje 

herfstvakantie! 

 

Tot slot 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 
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Maandkalender 

 
Zo 30 sept  
Ma 1 okt Gr. 3-4: ps. 15 vers 1 

Gr. 5-8: ps. 17 vers 3b 
Di 2 okt  
Wo 3 okt  
Do 4 okt  
Vr 5 okt  
Za 6 okt  
Zo 7 okt  
Ma 8 okt Gr. 3-4 ps. 26 vers 8a 

Gr. 5-8: ps. 27 vers 7a 
 

Di 9 okt Start Kinderboekenweek 
Wo 10 okt  
Do 11 okt  
Vr 12 okt  
Za 13 okt  
Zo 14 okt  
Ma 15 okt Gr. 1-2 ps. 116 vers 1 

Gr. 3-4: ps. 26 vers 8b 
Gr. 5-8: ps. 27 vers 7b 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 16 okt  
Wo 17 okt  
Do 18 okt  
Vr 19 okt Studiemiddag personeel. 

Leerlingen ’s middags vrij. 
Za 20 okt  
Zo 21 okt  
Ma 22 okt Herfstvakantie 
Di 23 okt Herfstvakantie 
Wo 24 okt Herfstvakantie 
Do 25 okt Herfstvakantie 
Vr 26 okt Herfstvakantie 
Za 27 okt  
Zo 28 okt  
Ma 29 okt Gr. 3-4: ps. 31 vers 15a 

Gr. 5-8: ps. 30 vers 1 
Luizencontrole 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 30 okt  
Wo 31 okt  
Do 1 nov  
Vr 2 nov  
Za 3 nov  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zendingsgeld 

Iedere maandagmorgen mogen de kinderen 

zendingsgeld meebrengen. Deze periode 

sparen we voor stichting Pan de Vida. Zij 

ondersteunt christelijke projecten voor 

kinderen in Peru. Van harte aanbevolen! 

  


