
 

 

 

 

Nieuwsbrief – September 2021 
 

 

De maandelijkse nieuwbrief wordt per mail naar 

alle ouders verzonden. In de versie op de site zijn 

alle persoonlijke zaken weggegelaten.  

 

 Vooraf… 

Inmiddels ligt de start van het 

nieuwe schooljaar al weer achter 

ons. De eerste schooldag was 

alles nog wat onwennig, maar 

gelukkig hebben de meeste 

kinderen hun draai al aardig 

gevonden.  

We zijn dankbaar dat we in de 

vakantieperiode gespaard zijn en 

dat we lekker konden ontspannen 

en uitrusten. In de vakantie heeft de school een 

grote schoonmaakbeurt gehad en zijn de lokalen 

ingericht en de lesmaterialen in orde gemaakt. 

We zeggen dan: we zijn er klaar voor!  

In het bijzonder wensen we de nieuwe kinderen 

op school een goede tijd toe op de EHS. En dat 

geldt natuurlijk ook de nieuwe collega’s die 

gestart zijn!  

 

Dit schooljaar hopen we ons als team weer in te 

zetten voor de kinderen. Samen het goede 

zoeken om de kinderen tot ontwikkeling te laten 

komen. Daar gaan we voor! We hopen dan ook op 

goede contacten met u als ouder of verzorger. 

Weet ons te vinden als er iets is. We staan graag 

voor u klaar. 

 

Ook voor het nieuwe schooljaar is dit ons gebed: 

Zegen ons Algoede, 

neem ons in Uw hoede 

en verhef Uw aangezicht, 

over ons en geef ons licht. 

 

 Goed om te weten!  

 Is uw kind ziek? Ziekmeldingen kunnen via de 

website doorgegeven worden, graag voor 8 

uur ’s morgens.  

 We hopen dat de kinderen lopend of op de 

fiets naar school komen. Dat is gezond en 

kinderen leren zo van jongs af aan om veilig 

deel te nemen aan het verkeer. Komt u toch 

met de auto, wilt u dan zo 

parkeren dat het buurtgenoten 

niet stoort? Bij voorkeur op het 

plein bij Torenzicht, via het 

paadje loopt u dan zo naar de 

school.  

 Cijfers, handelingsplannen 

(als uw kind extra begeleiding 

krijgt) en andere gegevens kunt 

u via het ouderportaal van 

Parnassys inzien. Als u geen 

inloggegevens (meer) heeft, kunt u altijd een 

mailtje sturen naar directie@ehslienden.nl. U 

krijgt dan een mail met gegevens om een 

account te activeren. De leerkrachten zullen 

ook de Parro-app activeren, waardoor korte 

berichten makkelijk bij u of de leerkracht 

aankomen.  

 Vorige week mailden we u de belangrijkste 

zaken die op dit moment gelden als 

maatregelen i.v.m. corona. Die gaan we hier 

niet herhalen, al delen we hierbij wel de 

beslisboom die bij twijfel gebruikt kan 

worden: https://www.boink.info/beslisboom  

 

 Bij deze nieuwsbrief… 

… ontvangt u het volgende: 

1) De nieuwe jaarkalender voor dit schooljaar. 

Deze krijgt u ook op papier mee naar huis.  

2) De lijst voor de ouderhulp. Ieder jaar maken 

we dankbaar gebruik van de hulp van vele 

ouders. Dit kan zijn in de school of bij 

buitenschoolse activiteiten. U ontvangt op papier 

(één per gezin) een lijst, waarbij u kunt 

aankruisen waar u bij zou kunnen helpen. Deze 

lijst mag via u kind(eren) weer worden 

ingeleverd op school. Hartelijk dank!! 

mailto:directie@ehslienden.nl
https://www.boink.info/beslisboom
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3) Een aanmeldstrook voor de informatieavond 

van 13 september op school. We organiseren 

twee ronden waarop u zich (max. één ouder per 

kind per klas) kunt aanmelden.  

4) Een flyer van stichting Buurtgezinnen.  

5) Voor de leerlingen vanaf gr. 3 de 

schoolreisbrief.  

 

 Hoofdluiscontrole 

Dringend verzoek: wilt u zelf uw kind(eren) 

checken op hoofdluis? Kijk voor meer info op de 

website van de GGD. En als u hoofdluis 

constateert: graag direct goed behandelen.  

https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/ 

 

 Binnenbrengmoment kleuters 

Eén keer per maand organiseren we een 

binnenbrengmoment voor de kleuters. U kunt 

dan uw kind binnenbrengen in de klas en even 

rondkijken. Donderdag 30 september is de eerste 

keer, u krijgt daarvan nog bericht.   

 

 Schoolreisje 

Op donderdag 30 

september gaan de 

kinderen van groep 

3 t/m 5 op 

schoolreis naar 

pretpark 

Julianatoren.  

Op vrijdag 1 oktober 

gaan de kinderen 

van groep 6 t/m 8 op schoolreis naar pretpark 

Drievliet.  

Voor beide reizen geldt dat deze eigenlijk 

gepland waren in het vorige schooljaar, maar dat 

ze nu wel doorgang kunnen vinden. We hadden 

dit dus nog tegoed!  

U ontvangt snel een brief met alle verdere 

informatie.  

 

 

Zendingsgeld 

Ieder jaar willen we als school enkele goede 

doelen steunen. We vinden het belangrijk dat de 

kinderen zo leren dat het goed is om te delen en 

dat we zo ook daadwerkelijk iets voor elkaar in 

deze wereld kunnen betekenen. Daarom staat er 

in iedere groep op maandag een bakje of busje 

klaar waar de kinderen geld in kunnen stoppen.  

De 

eerste 

periode 

van dit 

schooljaar sparen we voor stichting 

Gevangenzorg. Deze organisatie heeft honderden 

vrijwilligers die op bezoek gaan bij gevangen in 

gevangenissen. Gevangenen worden geholpen 

om hun leven weer op de rit te krijgen, een baan 

te krijgen, een opleiding te doen en weer een 

‘normaal’ leven te krijgen. En dat alles vanuit de 

woorden van Jezus die ons leerde: ‘voor zover u 

dit voor een van deze geringste broeders gedaan 

hebt, dan hebt u dat voor Mij gedaan’.  

Aanbevolen!  

 

 Tot slot 

De nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen aan 

het begin van de maand en wordt per mail naar 

alle ouders en verzorgers gestuurd.  

Op de website wordt de nieuwsbrief ook 

geplaatst, zij het dat persoonlijke gegevens 

daaruit weggelaten worden.  

 

Namens de collega’s een hartelijke groet,  

J. Teeuw 

 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.  
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Maandkalender 

Do 2 sept  

Vr 3 sept  

Za 4 sept  

Zo 5 sept  

Ma 6 sept Gr. 1-2: ps. 75 vers 1 

Gr. 3-5: ps. 2 vers 7 

Gr. 6-8: ps. 121 vers 4 

Di 7 sept  

Wo 8 sept  

Do 9 sept  

Vr 10 sept  

Za 11 sept  

Zo 12 sept  

  
Ma 13 sept Gr. 3-5: ps. 9 vers 1 

Gr. 6-8: ps. 99 vers 2 

Informatieavond op school 

Di 14 sept  

Wo 15 sept  

Do 16 sept  

Vr 17 sept  

Za 18 sept  

Zo 19 sept  

Ma 20 sept Gr. 3-5: ps. 18 de voorzang 

Gr. 6-8: ps. 3 vers 2a 

Di 21 sept  

Wo 22 sept  

Do 23 sept  

Vr 24 sept  

Za 25 sept  

Zo 26 sept  

Ma 27 sept Gr. 3-5: ps. 29 vers 6 

Gr. 6-8: ps. 3 vers 2b 

Di 28 sept  

Wo 29 sept  

Do 30 sept Binnenbrengmoment kleuters 

Schoolreis gr. 3 t/m 5 

Vr 1 okt Schoolreis gr. 6 t/m 8 

 

 


