nieuwsbrief september
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
september. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in de boekenkast van het
Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Jaaropening
Leerlingen en personeel
Informatieoverdracht
Ouderavond
AVG
Mededelingen:
-

Scholenzondag
Schoolgebouw
Vandalisme
Schoolgebouw
Luizencontrole
Op de fiets naar school?
Jaaroverzicht

Vorige week maandag zijn we met de kinderen,
de leerkrachten en belangstellende ouders het
jaar gestart in de hal van de school. Tijdens de
jaaropening hebben de kinderen de gelijkenis van
het huis op de rots gehoord.
Het thema van de startzondag sluit hierop aan:
“Bouw je mee?”. Dit jaar staat het verhaal van
Nehemia centraal. Hij heeft samen met de inwoners van Jeruzalem de stadsmuren herbouwd. Iedereen mocht letterlijk zijn of haar steentje bijdragen. Ondanks tegenstand mochten ze met
hulp van de Here God deze grote klus klaren. Een
van de liederen die gezongen wordt tijdens de
startzondag is psalm 127. In psalm 127 vers 1
staat: Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de Here
de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Met deze zekerheid mogen we het jaar starten. Samen met Hem mogen wij met elkaar bouwen aan een mooie school. Wanneer we het samen met Hem doen, mogen we ook weten dat Hij
ons zal zegenen en helpen.

Agenda

Leerlingen en personeel
Jaaropening
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We zijn
inmiddels alweer ruim een week
aan de slag. We zijn dankbaar dat
we alle kinderen uitgerust en gezond op school mochten verwelkomen. Als team hebben wij er
veel zin in om de kinderen een
veilig, leerzaam en gezellig jaar te
geven. Een jaar waarin de kinderen de juiste bagage meekrijgen.

Afgelopen jaar zijn er 6 kinderen van school gegaan. Gelukkig zijn er ook kinderen teruggekomen.
Groep 1 Jari Gielen en Harmjan Verweij
Groep 6 Sander de Groot
Groep 7 Willem de Groot en Thijs van Oort
Allemaal hartelijk welkom. We hopen dat jullie
hier op school een fijne, leerzame tijd zullen hebben.
Dit schooljaar zijn juf Annelieke en meester Stefan ook gestart op de Samuëlschool, zij hebben

zich al aan de kinderen voorgesteld. Juf Annelieke
zal zich tijdens de informatieavond aan u voorstellen.
Per 1 augustus ben ik (Stefan
van Ee) gestart op de Samuelschool in Polsbroekerdam.
Vertrouwd, omdat ik hier uit
de buurt kom en in het verleden in Polsbroek op de
Eben Haëzer heb gewerkt,
maar vooral ook nieuw door
de andere functie, de ouders en de school zelf.
Ik heb veel zin om hier aan de slag te gaan en samen met de kinderen, de leerkrachten én de ouders te bouwen aan deze mooie school.
Met mijn vrouw en drie kinderen (Levi 6jr., Hannah 3jr. en Boaz 6 mnd.) woon ik in Lopik. De afgelopen vier jaar ben ik directeur geweest op
“Herédium”, een dorpsschool in Zijderveld.
Open communicatie, samenwerking en enthousiasme vind ik heel belangrijk. Verder vind ik het
een voorrecht om op een protestants christelijke
school leiding te mogen geven. Ik geloof in de Here Jezus en mag mijn werk in afhankelijkheid van
Hem doen.
Op de maandag, de woensdag en de vrijdag ben
ik normaal gesproken op de Eben Haëzer in Polsbroek. De dinsdag en de donderdag werk ik op de
Samuëlschool. Het mailadres waarop ik bereikbaar ben is vernieuwd:
directie.samuelschool@pcpotrivia.nl
U kunt mij natuurlijk ook bereiken via het Ouderportaal.

Informatieoverdracht
Kind – Ouder – School – Kind – Ouder – School
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Goede communicatie en informatieoverdracht is heel belangrijk voor het wel-

bevinden van uw kind, uzelf en voor de leerkracht. Vanuit de school wordt u op verschillende
manieren geïnformeerd:
 De informatieavond aan het begin van het
schooljaar. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en geïnformeerd te
worden over de gang van zaken in de
groep.
 Algemene informatie vindt u in de schoolgids en het jaaroverzicht. De schoolgids
staat op de website en in de boekenkast
van het Ouderportaal. Het jaaroverzicht is
voor de vakantie via het ouderportaal aan
u verstuurd.
(Aan een nieuw jaaroverzicht wordt gewerkt, de inhoud verandert niet, wel de
lay-out)
 Nieuwsbrief. Door middel van de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden
over de actuele zaken. De nieuwsbrief
verschijnt maandelijks via het Ouderportaal. Urgente informatie welke eerder met
u gedeeld moet worden, wordt gedeeld
via nieuwsberichten of mededelingen in
het Ouderportaal.
 Het Ouderportaal. Vorig jaar zijn we gestart met het Ouderportaal. Via dit portaal
communiceert de leerkracht met u en
kunt u met de leerkracht communiceren.
Het Ouderportaal wordt gebruikt voor
klasseninformatie,
absentiemeldingen,
korte informatie
over het kind, enz.
Op het Ouderportaal
staat ook de jaaragenda.
 De leerkracht informeert u over het werk
en activiteiten van uw kind in de groep.
Dit schooljaar staan er drie oudergesprekken gepland. Wanneer er urgente informatie over uw kind gedeeld moet worden,
communiceert de leerkracht eerder met u
via het Ouderportaal of de telefoon.

Ouderavond
Maandag 10 september staat de informatieavond
gepland. Tijdens deze avond kunt u kennismaken
met de groepsleerkracht(en), met andere ouders,
met de leer- en hulpmiddelen waarmee de groep
regelmatig werkt en de gebruikte methodes. Ook
wordt u globaal op de hoogte gehouden over de
leerstofinhoud en de opbouw van de diverse vakgebieden die in een
groep aan de orde komen. Van harte welkom.
De avond begint om
20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie
en thee. Tijdens deze avond kun u ook informeel
kennismaken met mij.

AVG
U was van ons gewend om aan het begin van het
jaar een jaaroverzicht met adressen, aangevulde
informatie (een soort kleine schoolgids) en een
leerlinglijst met adressen en telefoonnummers te
krijgen. Dit jaar krijgt u dit in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) niet. Het delen van o.a. adresgegevens is
niet meer toegestaan. Dat zal de school daarom
ook niet meer doen. U kunt in het Ouderportaal
zelf aangeven welke gegevens u inzichtelijk wilt
maken voor de andere ouder(s), verzorger(s) van
de klas. Dit doet u bij de instellingen van uw account.
U krijgt wel van ons een
jaaroverzicht met alle belangrijke informatie. Op
de informatieavond hoort
u groep gerelateerde informatie.

Ook het gebruik van fotomateriaal valt onder de
AVG. Binnenkort zullen uw wensen met betrekking tot het gebruik van fotomateriaal met behulp van het Ouderportaal geïnventariseerd worden.

Mededelingen
Scholenzondag
De scholenzondag in de Protestantse kerk van
Benschop vindt plaats op zondag 16 september.
Een week later is er een scholenzondag in de Hervormde kerk te Benschop. Beide diensten beginnen 9.30 uur. Het thema van de scholenzondag is:
“Bouw je mee?” Van harte welkom.
Schoolgebouw
In de herfstvakantie worden de toiletten vervangen.
Vandalisme
In de zomervakantie zijn er diverse dingen op het
schoolplein en het dak van de school vernield.
Onder andere twee dakkoepels zijn zo kapot gemaakt, dat ze vervangen moeten worden. Het is
voor ons niet te begrijpen dat er jongeren of volwassenen zijn die dit leuk vinden en bewust
doen. De vervanging van deze dakkoepels kost
geld, dit hadden we liever aan de kinderen besteed. Mocht u iets zien of horen, dan horen wij
dit graag.
Jaaroverzicht en ouderhulplijst
Voor de vakantie heeft u via het Ouderportaal het
jaaroverzicht gekregen. Binnenkort krijgt u op 1
A4tje het jaaroverzicht met alle belangrijke data
en gegevens van de school. Handig voor op de
koelkast! De intekenlijst voor de ouderhulp krijgen de kinderen vandaag mee naar huis. Graag
voor vrijdag 14 september inleveren.

Agenda
Maandag 10 september
Vrijdag 14 september
Zondag 16 september
Zondag 23 september

Informatieavond 20.00 uur
BBQ 17.30 uur, uiterlijke inleverdatum
ouderhulplijst
Scholenzondag
Protestante kerk Benschop 9.30 uur
Scholenzondag
Hervormde kerk Benschop 9.30 uur
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

