Nieuwsbrief nr. 1 – Augustus / september 2019
Nieuws uit de school
Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief op de
website van de school. Persoonlijke zaken van
leerlingen, ouders en leerkrachten zijn daaruit
weggelaten, tenzij ze daar toestemming voor hebben
gegeven.
Vooraf…
Na zes weken zomervakantie stonden de
schooldeuren afgelopen maandag weer open om de
kinderen te ontvangen! We hopen dat de kinderen
uitgerust zijn en inmiddels dat ze een goede start
gehad hebben.
Dankbaar zijn we dat we gespaard en bewaard zijn
gebleven in de vakantie. Dat is geen
vanzelfsprekendheid, dat horen en zien we ook om
ons heen. In sommige families kwam verdriet door
een sterfgeval.
Terwijl de kinderen in de vakantie de school lekker
links lieten liggen, werd er in de school wel hard
gewerkt aan het gebouw. De plafonds en alle
verlichting is vervangen in de lokalen. Het plein is
opgeknapt. De vloer in de gang is vervangen.
Vervolgens is er veel schoongemaakt, de lokalen zijn
ingericht en de leerkrachten hebben ervoor gezorgd
dat de kinderen goed konden starten!
Toch beseffen we heel goed dat we zonder de zegen
van God niets kunnen doen. Daarom hebben we als
team, voordat het jaar begon, gebeden of de Heere
God ons ook voor dit jaar de kracht wil geven om ons
werk te doen. Ook baden we voor de kinderen en
voor u als ouders en verzorgers. Om samen het goede
te mogen zoeken voor de kinderen!
Zegen ons Heer’, zegen ons Heer’, U die de hemel en
aarde gemaakt hebt, zegen ons Heer’.

Nieuwsbrief
Iedere maand krijgt u vanuit
de school een digitale
maandbrief, waarmee we u
informeren over de
actualiteit op school. In de
regel verschijnt de
nieuwsbrief op of rond de
eerste van de maand. De
nieuwsbrief wordt ook op de
site van de school geplaatst, alleen persoonlijke
gegevens worden daaruit weggelaten.
Extra begeleiding op school
Ook dit schooljaar hebben we mogelijkheden om
kinderen extra te begeleiden in de school:
 Juf A. is op maandag-, woensdag- en
donderdagmorgen op school.
 Juf B. heeft op dinsdagmorgen de
kangoeroegroep (de meer- en hoogbegaafde
kinderen) en ’s middags begeleidt ze kinderen in
de zorgklas.
 Als vrijwilligster zal juf C. twee ochtenden op
school aanwezig zijn om kinderen extra te kunnen
begeleiden.
De leerlingbegeleiding start vanaf 16 september.
Kortom: we zijn dankbaar voor deze mogelijkheden
en hopen dat we diverse kinderen zo op een goede
manier ondersteuning te kunnen geven.
Continurooster
Deze week zijn we gestart
met het continurooster.
Het is voor iedereen even
wennen, maar de eerste
week is goed verlopen.
Hopelijk is iedereen er
snel aan gewend.
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Goed om te weten!
 Woensdag en vrijdag zijn vaste fruitdagen op
school. Dan eten alle kinderen lekker iets van
groente of fruit. Koeken en snoep zijn dan niet
toegestaan.
 Wilt u uw zoon of dochter ziek melden? Dat kan –
bij voorkeur – via de site. Graag voor 8 uur ’s
morgens!
 We zijn graag tijdig op de hoogte van mutaties
van nieuwe adressen, telefoonnummers en
mailadressen. Deze kunnen gemakkelijk
doorgegeven worden via
administratie@ehslienden.nl.
 Vanaf groep 6 is het huiswerk te vinden op de
website.
Jaarkalender en bijlagen
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u:
 de papieren jaarkalender van dit schooljaar.
Deze is ook op de site te vinden.
 De brief waarop u kunt aankruisen waarmee u
ons kunt helpen. U begrijpt: aanbevolen!

Denkt u ook aan de verkeersveiligheid
rondom onze school?
 Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school.
 Parkeer bij voorkeur op plein Torenzicht.
Zet de auto in ieder geval nooit voor een
oprit. We houden onze buren graag te
vriend.
 Vooral op vrijdag is het druk rondom de
school. Geef elkaar de ruimte en let op
onze kleintjes!

Ouderportaal ParnasSys
Zoals u weet gebruiken we op school een digitaal
systeem, Parnassys, waar we allerlei administratieve
zaken van de kinderen
inzetten. Ook cijfers
e.d. worden in dit
systeem geplaatst. Als
ouders kunt u inloggen in dit systeem.
Heeft u de inloggegevens nog niet of niet meer?
Stuurt u dan een mailtje naar directie@ehslienden.nl.
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Activiteiten in de komende periode
Informatieavond
Op maandagavond 16 september bent u van harte
welkom op de jaarlijkse informatieavond in de nieuwe
groep van uw kind (-eren). U kunt kennismaken met
de nieuwe leerkracht. De leerkrachten vertellen u dan
het een en ander over het komende schooljaar.
Maandagavond 19.00 uur:
-Groep 0/1/2, groep 3 en 3/4, groep 5, groep 6/7 en groep
7.
Maandagavond 20.00 uur:
-Groep 4, groep 6, groep 8a en groep 8b
U vindt iedere groep in het eigen lokaal. De
kleutergroepen vindt u gezamenlijk in een van de
kleuterlokalen.
Afhankelijk van de groep van uw kind(-eren) kunt u
uw keuze maken. We stellen uw belangstelling zeer
op prijs!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 17 september komt de schoolfotograaf op
school. Voor de goede orde zijn de volgende punten
van belang:
1) Vanaf 9 uur worden de
foto’s gemaakt van de
broertjes en zusjes (eerst
met niet-schoolgaande
broertjes en zusjes!). U kunt
de kinderen tussen 9 uur en
9.15 uur ophalen in de
groep. We verzoeken u om niet voor 9 uur al de school
in te komen, i.v.m. de bijbelles. De foto’s worden
gemaakt in het speellokaal. U begrijpt dat er best
even wachttijd kan zijn. Later op de dag kunnen deze
foto’s niet meer gemaakt worden i.v.m. de opstelling
van de fotograaf.
2) Vervolgens worden de foto’s gemaakt met
broertjes en zusjes op school (zonder broertjes of
zusjes thuis). Hiervoor hoeft u niet op school te

komen. Het is wel handig dat de kinderen zelf weten
of ze wel of niet op de foto moeten.
3) Daarna wordt van iedere leerling een portretfoto
gemaakt.
4) Daarna en tegelijkertijd worden ook de
groepsfoto’s gemaakt.
5) Er zijn deze dag ook gymlessen gepland. De
leerkrachten zullen van tevoren aangeven of deze wel
of niet doorgaan.
Sportdag
Op woensdag 18 september hebben we onze
jaarlijkse sportdag (en bij slecht weer twee weken
later). Voor alle kinderen worden spelletjes en
sporten georganiseerd. De sportcommissie is al bezig
met de voorbereidingen daarvoor. De gewone
schooltijden gelden deze dag. De kinderen krijgen
eten en drinken van de school, maar bij warm weer
graag extra drinken meegeven. De groepen 1 en 2
sporten op het grote plein, de kinderen vanaf groep 3
zijn op het veld van FC Lienden.
Gebedskring
Ook dit schooljaar zal de gebedskring om de zes
weken bij elkaar komen. De eerste keer is op vrijdag
13 september, om 8.30 uur, in het groene kamertje,
bij het lokaal van groep 1/instroom. Komt u ook
meebidden (of meeluisteren) voor de school en de
kinderen? Weet u van harte welkom!
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
Ma 2 sept
Di 3 sept
Wo 4 sept
Do 5 sept
Vr 6 sept
Za 7 sept
Zo 8 sept
Ma 9 sept
Di 10 sept
Wo 11 sept
Do 12 sept
Vr 13 sept
Za 14 sept
Zo 15 sept
Ma 16 sept

Di 17 sept
Wo 18 sept
Do 19 sept
Vr 20 sept
Za 21 sept
Zo 22 sept
Ma 23 sept

Di 24 sept
Wo 25 sept
Do 26 sept
Vr 27 sept
Za 28 sept
Zo 29 sept
Ma 30 sept

Eerste schooldag

Gr. 3-4: ps. 5 vers 12
Gr. 5-8: ps. 19 vers 6a
Start bibliotheek gr. 4, 8b, 6/7 en 6
Start bibliotheek gr. 3, 3/4, 7, 8a, 5
Gebedskring

Gr. 3-4 ps. 1 vers 4a
Gr. 5-8: ps. 19 vers 6
Informatieavond
Schoolfotograaf
Sportdag

Zendingsgeld
Iedere maandagmorgen mogen alle kinderen
van de school geld meenemen voor het goede
doel. Het gaat niet om de hoeveelheid geld,
maar wel om het feit dat we mogen delen
met anderen in deze wereld die het minder
hebben dan wij.
De eerste periode van dit schooljaar sparen
we voor stichting Steun Messiasbelijdende
Joden. Deze stichting wil vanuit de
verbondenheid met Israël ondersteuning
bieden aan Joodse christenen met hulp en
gebed. Daar willen we de komende weken
graag een bijdrage aan leveren!
Verder willen we hier graag nog noemen dat
in groep 7 en 8 ook gespaard wordt voor een
adoptiekindje. Er staan dan in die groepen 2
busjes klaar voor het zendingsgeld.

Gr. 1-2: ps. 134 vers 3
Gr. 3-4: ps. 1 vers 4b
Gr. 5-8: ps. 16 vers 6

Gr. 3-4: ps. 6 vers 9
Gr. 5-8: ps. 17 vers 3a
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