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
Informatieoverdracht
Informatieavond
Scholenzondag
Afscheid juf Henneke
Doelen schooljaar 2019-2020
Mededelingen:
-

Ouderhulplijst
BBQ
Vertelrooster
Gebedsgroep
Nieuwe leerlingen

Agenda

Jaaropening
Met frisse energie zijn we het nieuwe schooljaar
begonnen. De eerste week is alweer voorbij. We
zijn dankbaar dat we de kinderen uitgerust en gezond op school mochten verwelkomen. Als team
hebben wij er veel zin in om samen met de ouders de kinderen een veilig, leerzaam en gezellig
jaar te geven.
De eerste maandag zijn we met de leerlingen, de
leerkrachten en belangstellende ouders het jaar
gestart. Het thema van de jaaropening was: “God

heeft een taak voor jou”. Het verhaal van de arbeiders in de wijngaard is verteld. In deze gelijkenis stonden twee woorden centraal: beschikbaar
zijn en een taak uitvoeren. De arbeiders waren
beschikbaar om aan de slag te gaan en iedere arbeider had zijn eigen taak en werd hiervoor beloond. Ook van de leerlingen verwachten we dat
ze beschikbaar zijn om nieuwe dingen te leren,
om er te zijn voor hun klasgenootjes en om mee
te helpen in de groep. Op onze school en in de
groep heeft iedereen zijn eigen taak. Deze taak
hoeven we niet alleen te doen; we mochten het
jaar ook beginnen met gebed. De Here God wil
ons helpen beschikbaar te zijn en zegenen met
onze taak.
Wij wensen iedereen die bij de school betrokken
is een goed schooljaar toe!

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 welbevinden 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, in het jaaroverzicht en op
de website. De nieuwe schoolgids
wordt deze maand verstuurd via het

Ouderportaal. Het jaaroverzicht krijgt uw kind
volgende week mee naar huis.
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.
Via het Ouderportaal communiceert de
leerkracht met u en kunt u met de
leerkracht communiceren. Het Ouderportaal wordt gebruikt voor klasseninformatie,
foto’s van activiteiten, 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.

Informatieavond
Maandag 16 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
19:30 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie
en thee.

Scholenzondag
De scholenzondag in de Protestantse kerk van
Benschop vindt plaats op zondag 22 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:
“De lege stoel, neem je plek in!” Vrijdag komen
dominee Six-Wienen en dominee Bos op school
om het thema kort te bespreken en gebedspunten te inventariseren.
Van harte welkom.

Afscheid juf Henneke
Donderdag 3 oktober neemt juf Henneke afscheid
van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.
Ze mag dan samen met haar man Arie gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Dit laten
wij natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.
De gehele donderdag staat in teken van het afscheid van juf Henneke. Een deel van de dag
heeft juf Henneke zelf voorbereid, ze wilde graag
onder begeleiding van een vakdocent iets kunstzinnigs met de leerlingen doen.
Van 13:45 uur – 14:30 uur nemen wij met de leerlingen officieel afscheid van juf Henneke. U mag
daarbij aanwezig zijn. Aansluitend kunnen de ouders juf Henneke de hand schudden.

Tussen de middag wil juf Henneke graag met alle
leerlingen pannenkoeken eten. Wij zoeken ouders die voor deze dag pannenkoeken willen bak-

ken. U krijgt via het Ouderportaal een intekenlijst
waarmee u kunt aangeven of u ons kunt helpen.
Verdere informatie over het afscheid van juf
Henneke volgt.

Doelen schooljaar 2019 – 2020
Bij een nieuw schooljaar horen nieuwe plannen.
Komend schooljaar willen wij onder andere specifiek werken aan:
1. Eigenaarschap bij leerlingen.

Gebedsgroep
Elke eerste dinsdag is er op school plaats voor gebed.
We beginnen met stukje lezen uit de Bijbel. We danken voor alle zegeningen die we ontvangen mogen. Daarna bidden we voor onze leerkrachten en elke maand voor twee klassen. Daarnaast bidden we
voor de actuele activiteiten van school; problemen of
zorgen die er zijn.
U bent welkom als ouders om dit met elkaar te doen.
Heeft u vragen, stel ze gerust. Lisette Verweij
0642409310
De volgende data kunt u alvast in uw agenda noteren:

2. Verdieping inzet ICT.
3. Verdieping onderwijs aan meer- en hoogbegaafden.
4. Invoer nieuwe methodes: Kwink voor de
sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap, Kidsweek voor begrijpend lezen.

Mededelingen

1 okt - 5 nov - 3 dec - 7 jan - 4 febr - 3 mrt - 7 apr - 12
mei - 9 juni - 7 juli

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn Thirza (groep 1) en
Jasmijn (groep 6) bij ons op school gestart. Hartelijk welkom! We wensen Thirza, Jasmijn en hun
ouders een fijne tijd toe op CBS Samuël.

Ouderhulplijst

Agenda

De ouderhulplijst krijgt u volgende week mee
naar huis.
BBQ

Ma 16 september

Vrijdagavond 20 september organiseren wij een
BBQ op school voor de
leerlingen, ouders, verzorgers en iedereen die betrokken is bij CBS Samuël. Het is fijn om elkaar te
zien en te spreken onder het genot van lekker
eten en drinken. U heeft via het Ouderportaal
een uitnodiging ontvangen waarmee u zich kunt
opgeven.

Vr 20 september
Zo 22 september

Vertelrooster

Met vriendelijke groet, namens het team,

In de bijlage vindt u het nieuwe vertelrooster.

Stefan van Ee

Di 24 september
Zo 29 september
Ma 30 september
Do 3 oktober

Informatieavond 19:30 uur,
inloop 19:15 uur
BBQ 17.30 uur
Scholenzondag
Protestante kerk Benschop 9.30 uur
Schoolfotograaf
Scholenzondag
Hervormde kerk Benschop 9.30 uur
Kunstmenu groep 78
Afscheid juf Henneke
Voor alle data geldt D.V.

