
 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Voor u ligt de 1e Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We zijn begonnen!  

In week 35 druppelden we als team binnen. We richtten de klas in en 

bereidden ons voor op het nieuwe jaar. Op 28 augustus hebben we in 

Apeldoorn een escape wandeling gedaan. Wel warm, maar erg leuk en 

interessant. Daarna hebben we gezamenlijk met aanhang gebarbecued. Fijn 

om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.  

Op donderdagmorgen hebben we allerlei zaken besproken en onze 'schat'  

                                     met elkaar gedeeld. Ook hebben we met elkaar persoonlijk antwoord                    

                                     gegeven op de vraag: Wat is jouw bijdrage dit jaar?  

Op vrijdagmiddag waren er gezellig veel kinderen op de Open school en op      

dinsdagmorgen hebben we in de hal elkaar ontmoet en de Eeuwige een 

zegen gevraagd voor het komende jaar. Wij hebben er erg veel zin in!!  

  

We hebben ook de nieuwe kinderen voorgesteld. In groep 1 zijn dat; Sabr 

Amanzou, Noa Lubbers, Tygo van Triest, Boris de Wit, Rico Pietza en Thijs 

Houtman.  In groep 2 Ivas Kuijsten. In groep 3 zijn gekomen Fleur Lubbers en 

Yentl Steenbergen. In groep 5  Ben Kuijsten. Sommigen hadden we al eerder 

welkom geheten. Nu voor allemaal: Wees van harte welkom samen met je 

familie!  

 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

Martin Kooijmans 

 

Openingsfeest 13 september 
Dit jaar vieren we op 13 september van 18.00-19.30 uur met 

elkaar de opening van het schooljaar. We komen bij elkaar 

op het grote plein. Er zal een hapje en een drankje zijn.   

Het thema dit jaar is "Piraten"!! We nodigen u uit om als Piraat 

op school te komen. Er wordt bij aankomst een foto van uw 

gezin gemaakt. We zijn nog op zoek naar een boot(je.  

U bent van harte welkom!!  
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Deze week hebben we elkaar hopelijk ontmoet. Zo niet dan kan dat in 

ieder geval op het openingsfeest. 

Op vrijdag de 13e vieren we het nieuwe schooljaar met het 

"Piratenfeest"! 

 

U was gewend om ook een aankondiging van de 

Openingsbijeenkomst in de Grote Kerk te ontvangen. Die blijft dit jaar 

achterwege. Wel volgt elke school het thema 'Reizen' en er komt een 

verhalenverteller op school. Zo beleven we als PCBO wel hetzelfde, 

echter niet in de Grote Kerk. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team 
Allereerst moeten we u berichten dat Margreet nog niet voldoende hersteld is. 

Vorig jaar heeft zij een fikse gordelroos gehad en ze kampt nog erg met de 

naweeën daarvan. Haar hoofd werkt nog niet goed mee. Gelukkig is Ingeborg 

Mensink er ter ondersteuning van Margreet. Zij zal ook een aantal taken 

overnemen. 

We heten Toke Damgrave van harte welkom als onze vakdocent gym. Zij is op 

maandagmiddag en vrijdagmorgen op school. 

Peter is vanaf nu leerkracht ondersteuner. Misschien herinnert u zich het bericht 

van voor de vakantie nog. Hij heeft nu meer mogelijkheden en doet met alles 

mee. Ina, de juf van groep 7/8, zal er ook op woensdag zijn. Zij gaat zich 

structureler met de basis+ kinderen bezighouden. Anita Griffiioen (oud-

leerkracht) zal op woensdag Ina ondersteunen. 

 

 

Opening schooljaar 

 

 

De 1e 6 weken van het schooljaar schenken we veel aandacht aan de 

groepsvorming. De kinderen en de leerkracht hebben elkaar 6 weken 

niet op school ontmoet, er zijn nieuwe kinderen, je zit misschien in een 

nieuwe groep of in een nieuw lokaal, allemaal redenen om aandacht te 

schenken aan de groepsvorming. Wie ben ik, wie zijn wij, wat hebben wij 

nodig van elkaar, wat hebben we te bieden? Dat zijn onder andere 

onderwerpen die op speelse wijze aan de orde komen. Het is de basis 

voor de rest van het jaar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Groepsvorming 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halen en brengen 

 
Aan het begin van het schooljaar 

brengen we graag het halen en 

brengen bij onder de aandacht. 

Natuurlijk promoten we graag het 

fietsen! Gezond, lekker, snel en 

duurzaam!! 

En als ouders en kinderen vanuit 

Ugchelen komen fietsen, dan zou 

vanuit Beekbergen haalbaar 

moeten zijn… 

Mocht u toch met de auto komen, 

dan kan parkeren bij de bakker soms 

een betere optie zijn. Vooral op 

woensdag als het mooi weer is, is het 

druk bij huize Bloem. Dan zijn er 

weinig parkeerplekken en met dien 

gevolg best druk. Graag uw 

aandacht hiervoor. 

 

 

 

 

 

Ouderportaal Parnassys 

Parnassys is ons administratiesysteem waar u, als het goed is, 

inloggegevens van hebt ontvangen. U kunt zo gespreksverslagen inzien 

en uitslagen van toetsen volgen.  

Inmiddels hebben veel ouders wijzigingen dan wel toevoegingen 

gedaan in de gegevens van hun kinderen in Parnassys. Mocht dat aan 

uw aandacht ontsnapt zijn, graag uw aandacht hiervoor. Vooral voor 

noodnummers is het belangrijk dat we in het bezit zijn de juiste 

gegevens. 

 

 
 

 



MR Nieuws 

Volgt binnenkort 

 

Agenda 

De agenda vindt u in de Parro app. Mochten er wijzigingen of zaken 

veranderen dan leest u dat voortaan hier en/of via de app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

                                                            

   

 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegelactie 

 

De kinderen van groep 7/8 doen 

mee aan de Kinderpostzegelactie 

die start op 25 september. Groep 

7/8 is daarom op 25 september om 

12.00 uur vrij! 

Veel succes allemaal!  

 

 

We-cycle, kleding en 

batterijen 
 

In de grote hal staan 2 bakken 

van We -cycle. U kunt daar 

allerlei kapotte elektrische 

apparaten in kwijt. Daarnaast 

staat een bak voor lege 

batterijen. Voor het fietsenhok 

staat een kledingcontainer. 

Voor meer informatie verwijzen 

wij u naar de bijlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Van de ouderraad 
Beste ouder / verzorger,  

Ook dit jaar willen wij u 

vriendelijk verzoeken om een 

bijdrage voor de diverse 

activiteiten die de ouderraad dit 

schooljaar voor uw kind(eren) 

organiseert. Sinds jaren staat dit 

bedrag al op € 45,- per kind en 

we zijn nog steeds in staat om 

hiermee alle activiteiten te 

bekostigen. Dit zijn o.a. de 

Jaaropening, Sinterklaas- en 

Kerstfeest activiteiten, 

gezelligheidsavond, voetbal- en 

handbal toernooien, 

schoolreisjes en schoolkamp, 

avond 4 daagse en wat er 

verder voorbij komt. U kunt dit 

bedrag overmaken op  onze 

rekening NL45RABO 0306 

0254 18 tnv. St. Beh. 

Ouderfonds.  

Wij zien graag uw bijdrage zo 

spoedig mogelijk tegemoet.  

Alvast bedankt en met 

vriendelijke groet,  

Fred Hendriks  

Penningmeester Ouderraad. 

 
……………. 
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Schooltuin, schoolplein 

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van onze tuinjuf Marieke. 

Een moeder heeft zich gemeld om het 

één en ander op te pakken. We 

houden ons nog steeds aanbevolen 

voor anderen die het leuk zouden 

vinden om te helpen. Kent u iemand? 

Groene vingers, kinderen leuk vinden en 

om kunnen gaan met zaad en schoffel 

zijn een voordeel. Misschien bent u het 

zelf? 

Voor het schoolplein gaat er een 

datumprikker uit. Wilt u een keer op een 

zaterdag van 9-12 uur meehelpen, 

meldt u zich dan even bij 

ondergetekende. We gaan de ruïne bijmetselen, touwbaan herstellen, bij het 

kleuterplein de strook met de buren inrichten en wat we verder tegenkomen. 

Voor oppas wordt gezorgd! 

Sport van de maand 

Alle kinderen van groep 4-8 hebben een 

boekje ‘Sport van de maand’ mee naar huis 

gekregen. In dat boekje staat de gang van 

zaken en een jaarkalender. Van circus tot 

handbal, van twirlen tot boksen, er is een breed 

aanbod.  

Nogmaals in het boekje vindt u alle informatie.  

Boekje kwijt? Meldt u zich even bij Marion of 

ondergetekende. 

 

Op 24 september: 

Groep 3        19.30 uur 

Groep 4        20.00 uur 

Groep 5/6    19.30 uur 

 

 

 

Op 26 september: 

Groep 1/2          19.30 uur 

Groep 7/8           19.30 uur 

 

 

Informatieavonden 

 

U ontvangt binnenkort de jaarverslagen van de OR, MR en de school. 

Op de informatieavonden is er iemand van de MR en OR aanwezig 

voor eventuele vragen. Het financiële jaarverslag wordt  ook 

toegevoegd. De vragen daarover kunnen t.z.t. gestuurd worden aan 

orprjuliana@gmail.com  

 

mailto:orprjuliana@gmail.com


Kind op maandag 

De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 

Week 36: Thema “In orde.” Genesis 1:1-31 en 2:1-3 

Week 37: Thema “Wat wil je nog meer?” Genesis 2:4-25 en 

Genesis 3 

Week 38: Thema “Code rood” Genesis 4:1-16, 6:9-22 en 7:1-24 

Week 39: Thema “We beginnen opnieuw” Genesis 8:1-22 en 

9:1-17 

Week 40: Thema “Babbelstad” Genesis 9:18-29, 10:1.32 en 

Genesis 11 

 

Jarigen 

Jarigen in augustus waren: 

 

02 augustus  Matthias van Raamsdonk (gr 2) 

03 augustus   Stefan Roukema  (gr 6) 

04 augustus  Gijs Muller   (gr 5) 

04 augustus  Nikitha Pietza   (gr 7) 

05 augustus  Lisa Morren   (gr 2) 

13 augustus  Roselyn Beekhuis  (gr 2) 

13 augustus  Max Francken   (gr 3) 

13 augustus  Siem de Wit   (gr 4) 

15 augustus  Rhodé Theunisse  (gr 5) 

29 augustus  Jesse Kort   (gr 3) 

29 augustus  Thijs Kort   (gr 4) 

28 augustus  Fien Muller   (gr 3) 

31 augustus  Lieke van Ieperen  (gr 2) 

31 augustus  Julie Beekhuis   (gr 8) 

 

Jarigen in september zijn: 

05 september Amy van Hunen (gr 2) 

06 september  Julian Bloem   (gr 8) 

08 september  Jordy Vos   (gr 8) 

11 september  Doutze Neuteboom  (gr 3) 

15 september  Ava Kingma   (gr 5) 

21 september  Jonathan Oole   (gr 6) 

25 september  Ilse Stufken    (gr 4) 

29 september Madelief Oole                           (gr 2) 

02 oktober  Nick Westerhof   (gr 8) 

04 oktober  Jente-Jasmijn van Dijk  (gr 3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tullekensmolenweg 77 

7364 BA Lieren 

055 – 506 41 60 
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