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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2020.
We hopen u hiermee te informeren over en te
betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn
en/of plaatsvinden op onze school.
Heer zie ons hier in wachttijd
Vierend in onze kamers
Hoor hoe we zingen
En bidden bij een scherm,
De één beluistert ’s morgens,
de ander in de middag,
ook in de nacht en avond
bezielt U onze stem.
Wat zijn we sterk verbonden,
Juist in Coronatijd,
gezegend heengezonden
Als licht in donkerheid.
Ziet U ons licht wel schijnen,
stralen we door de week?
Dan viert U ook in deze tijd
In ons het Pinksterfeest.
(Coby Poelman-Duisterwinkel)
Belangrijke data
Juni 2020:
01-06: Tweede Pinksterdag (vrij).
30-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
Juli 2020:
02-07: Spreekavond
03-07: Rapport mee.
09-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00
uur.
13-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00
uur.
17-07: 11.00 uur: Start zomervakantie.
20-07-2020 t/m 28-08-2020: Zomervakantie.

Welkom
We verwelkomen Thijs, Daniël, Samuël, Anna en Gerlize.
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
Geboren
Bij Caithlynn en Dani is op 29 maart 2020 een broertje geboren, zij
noemen hem Bodhi.
Bij Gideon en Esther is maandag 25 mei 2020 een zusje geboren, haar
naam is Julia.
Wij wensen hen heel veel geluk toe.
Even voorstellen

Mijn naam is Nathan van den Brink en ik zit op
het Hoornbeeck college. Ik loop stage op De Wegwijzer in groep 7 en 8.
Mijn stage is tot de zomervakantie. Ik zit in het eerste jaar van de
opleiding onderwijsassistent. Ik woon in Ede en ben 17 jaar. Mijn hobby
is voetballen met vrienden. Ik zit ook bij de scoutinggroep Pietermaritz
in Ede.
Gijs Harthoorn
Onze conciërge Gijs is bezig met zijn re-integratie. Hij werkt nu een
aantal uren per dag, maar het zal nog wel enige tijd duren voordat hij
weer volledig inzetbaar zal zijn.
Graag wil hij u hartelijk bedanken voor de grote hoeveelheid kaarten die
hij tijdens zijn ziekte mocht ontvangen.
Nieuws van het luizenteam
Omdat vanwege de corona-maatregelen de hoofdluiscontrole op school
NIET door kan gaan, willen we u als ouders vragen uw kind zelf GOED te
controleren op hoofdluis. Controleer met name het gebied
boven/achter de oren en in de nek nauwkeurig. Behandel wanneer
u hoofdluis of neten aantreft in ieder geval door twee weken lang
dagelijks te kammen met de luizenkam! Instructies hiervoor vind u in de
volgende
brief: https://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/wierma/4f33e
b20f5bef0ff3b4dbed9d07609cb/pu/Huid_Haar___Hoofdluis_NL.pdf
Wilt u het melden bij de juf of meester wanneer u hoofdluis aantreft bij
uw kind? Alvast bedankt!

Zending
Zendingsgeld- Schoon water de rest komt later!
Via Woord en Daad sparen we de komende periode
voor schoon en stromend water voor de
schoolkinderen in Haïti en Ethiopïe. In deze landen is
dit namelijk niet vanzelfsprekend op dit moment.
Gelukkig gaan steeds meer kinderen naar school, maar
laten we ook meehelpen dat ze niet ziek worden of
besmet raken met ziektes etc. Zeep en schoon water
zijn hierbij heel belangrijk. Helpt u en help jij mee met
sparen?
Gebedsgroep
Dat is samen danken en bidden voor de kinderen,
leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles wat zo
met school te maken heeft. U bent van harte welkom.
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school
ook gebedsbriefjes invullen en in de grote bus/doos
stoppen. Je kunt alles vinden op de tafel bij de
hoofdingang en op de kast bij de kleutergang.
De volgende bijeenkomst staan gepland op woensdag
3 juni en woensdag 1 juli 2020. Voor meer informatie:
vraag gerust bij Karla Elkhuizen.
Gezonde school
In de kleine pauze eten de kinderen een gezond
tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag.
Op die dag mogen de kinderen iets anders als
tussendoortje meenemen. Geschikt voor de kleine
pauze vinden wij bijvoorbeeld: Fruit, zoals appel, peer,
banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika,
snoeptomaatjes en radijsjes. Volkoren of bruine
boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd,
roggebrood of krentenbol.
Ouderbijdrage 2019-2020
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar al overgemaakt.
Heel hartelijk dank!
Het bedrag is € 22,00 per leerling. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO
033.75.09.646 (graag onder vermelding van de naam
en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk
dank! Wij verzoeken u vriendelijk om ook voor de
kinderen die halverwege het jaar instromen de
ouderbijdrage te voldoen.
Peuterspeelzaal Benjamin
De meerwaarde van Benjamin
Is uw kind bijna 2 jaar? Of is uw peuter toe aan meer
uitdaging? Op onze peuteropvang Benjamin bieden we
een veilige omgeving, dagen we uw kind uit om
spelenderwijs dingen te leren als samen spelen, samen
delen of op je beurt wachten. We besteden aandacht
aan de ontwikkeling van spel, de sociaal-emotionele
ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en
motorische en creatieve ontwikkeling. Vanuit

gezamenlijke leerlijnen met de basisschool zorgen we
dat de overgang naar groep 1 goed verloopt.
Er is momenteel op alle groepen plaats voor nieuwe
peuters. Van harte welkom om een keer binnen te
lopen en kennis te maken.
De regels voor de peuterspeelzaal en kinderopvang
veranderen voortdurend. U hebt misschien wel
gelezen dat er zorgen zijn over het tarief. Het lijkt
allemaal prijzig en ingewikkeld, maar dat valt allemaal
erg mee. Wij helpen u graag bij het uitzoeken wat het
u kost en wat u ervoor moet doen. U kunt dan altijd
nog beslissen of u het wel of niet doet. Hebt u nog
vragen of twijfelt u nog? Kom gewoon eens even
kijken of vraag een gesprek aan. Wij willen u graag een
rondleiding geven en uw vragen beantwoorden.
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdverpleegkundige

E anja.van.der.garde@cjgede.nl
T 088-3556191
Schoolmaatschappelijk werker

E andries.kuiper@cjgede.nl
M 06-46442855
U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern
begeleider of rechtstreeks. De medewerkers zijn
regelmatig aanwezig op school, u kunt ze daar ook
aanspreken. Afhankelijk van de vraag die er is over uw
kind onderzoekt de schoolmaatschappelijk werker of
de jeugdverpleegkundige wat er speelt. Is er iets
bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing bedacht
worden? Het basisschoolteam kan enkele gespreken
voeren, geeft informatie en advies en weet welke
andere mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.

