Nieuwsbrief – Augustus / September 2022

 Nieuwsbrief op de site
Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit die
digitaal naar alle ouders wordt verzonden. De
nieuwsbrief wordt ook op de site geplaatst.
Alleen persoonlijke info wordt hieruit
weggelaten.
 Vooraf…
Na de vakantie mochten we alle kinderen weer
verwelkomen! En afgelopen woensdag hadden
we de opening met elkaar. Een mooi moment:
samen met alle kinderen en ouders/verzorgers
op het plein. Fijn dat velen kwamen en ook even
konden kennismaken in de klassen. Dat hebben
we zeer gewaardeerd.
Als team hebben we er zin in. We hopen dat
iedereen een goed schooljaar mag hebben. Maar
we weten ons ook in alles afhankelijk van de
Heere God. Zonder Hem kunnen we niets doen.
We zijn dan ook dankbaar dat we mogen ervaren
dat we er niet alleen voor staan. Met de
jaaropening lazen we:

U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij (psalm 139).
In dat vertrouwen mogen we het nieuwe
schooljaar ingaan.
 Gym
De gymlessen op donderdag worden gegeven
door de eigen leerkrachten. Op vrijdag worden de
gymlessen verzorgd door Lloyd Jackson,
sportdocent.
 Vervanging op school
We zijn heel blij dat we de formatie rond hebben
en dat er voor iedere groep genoeg juffen en
meesters hebben. Ook zetten diverse collega’s
zich in voor de leerlingenzorg. Als we zien dat er

in het land veel vacatures zijn en op diverse
scholen nog steeds leerkrachten nodig zijn, dat
maakt ons dankbaar!
Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerkracht
ziek is of dat er vervanging nodig is voor een
bepaalde groep. Soms kunnen we intern iets
schuiven of werkt een collega een dagje extra.
We zijn ook aangesloten bij een vervangingspool,
waar we een beroep op kunnen doen, maar daar
vissen we ook regelmatig achter het net. Als er
echt nood aan de man zijn er nog twee opties: we
verdelen een groep over andere klassen, of de
kinderen moeten noodgedwongen thuis blijven.
We hopen niet dat het veel voor zal komen, maar
het is goed dat u dit in het achterhoofd houdt.
Uiteraard zullen we u informeren als het nodig is.
 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.
 Iedere maandag mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel, waar we als
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school een bepaalde periode voor sparen.
Van harte aanbevolen.
 In de week van 26 t/m 30 september zullen
de eerste oudergesprekken gehouden
worden. Via Parro kunt u zich t.z.t. intekenen.
 Woensdag en vrijdag zijn onze vaste
fruitdagen. Dan wordt verwacht dat alle
kinderen fruit of groente meenemen als
tussendoortje voor de ochtendpauze.
 Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 september komt de
schoolfotograaf langs voor de
schoolfoto’s.
’s Middags is er ook gelegenheid om
als broertjes en zusjes op de foto te
gaan. De tijd hiervan hoort u nog!
 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 uw kind(eren) weer worden
ingeleverd op school. Hartelijk dank!!
 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
Ma 29 aug
Gr. 3 – 5: ps. 17 vers 8
Gr. 6 – 8: ps. 99 vers 8
Di 30 aug
Wo 31 aug
Do 1 sept
Vr 2 sept
Za 3 sept
Zo 4 sept
Ma 5 sept
Gr. 3 – 5: ps. 6 vers 2
Gr. 6 – 8: ps. 17 vers 3

Instroom nieuwe leerlingen
Di 6 sept
Wo 7 sept
Do 8 sept
Vr 9 sept
Za 10 sept
Zo 11 sept
Ma 12 sept

Di 13 sept
Wo 14 sept
Do 15 sept
Vr 16 sept
Za 17 sept
Zo 18 sept
Ma 19 sept

Gr. 1 – 2: ps. 75 vers 1
Gr. 3 – 5: ps. 16 vers 6a
Gr. 6 – 8: ps. 16 vers 4a
Schoolfotograaf

Gr. 3 – 5: ps. 16 vers 6b
Gr. 6 – 8: ps. 16 vers 4b

Instroom nieuwe leerlingen
Di 20 sept
Wo 21 sept
Do 22 sept
Vr 23 sept
Za 24 sept
Zo 25 sept
Ma 26 sept

Gr. 3 – 5: ps. 22 vers 16
Gr. 6 – 8: ps. 19 vers 1a

Deze week: oudergesprekken
Di 27 sept
Wo 28 sept
Do 29 sept
Vr 30 sept
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