
                                                
 

       Nieuwsbrief 1 
 September  2018 

___________________________________________________________________________ 
 
  Inhoud deze maand: 

 
1. Openingsfeest 7 september 
2. Openingsbijeenkomst in de Grote 

kerk 
3. AED op school 
4. Juf Anouk 
5. Ouderportaal Parnassys 
6. We- cycle 
7. Halen en brengen 
8. Van de ouderraad  

 

 
9. Kinderpostzegels 
10. MR Nieuws 
11. Sport van de maand 
12. Informatieavonden 
13. Schooltuin en schoolplein 
14. Nieuwe kinderen 
15. Kind op maandag 
16. Jarigen deze maand 

                                                                                                                                               
Beste ouders,  
  
Voor u ligt de 1e Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We zijn begonnen!  
Op 21 augustus zijn we met elkaar als team wezen eten bij juf Ria. Zij had heerlijk voor ons 
gekookt en voor, tijdens en na het eten hebben we bijgepraat. Goed om elkaar weer te zien!  
Op school hebben we in die week de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe jaar. Daar 
hoort ook bij dat we met elkaar een startvergadering houden. Onze missie en visie hebben 
we met elkaar gedeeld (u vindt hem onderaan de Nieuwsbrief), we hebben onze doelen met 
elkaar bepaald (vindt u binnenkort als bijlage bij de Nieuwsbrief) en allerlei praktische zaken 
met elkaar afgestemd.  
Ook hebben we met elkaar persoonlijk antwoord gegeven op de vraag; Wat heb jij dit jaar 
nodig om te kunnen leren? Vorige week maandag hebben we deze vraag ook in alle groepen 
aan de orde gesteld. Een aantal van de antwoorden hangt op het grote bord in de hal.  
We hebben de vergadering afgesloten met een bezoekje aan Teun en Carolien Ruysch. Zij 
verzorgen al jaren onze kippen en konijnen als we er niet zijn. Daar zijn we ze erg dankbaar 
voor!!  
Op vrijdagmiddag waren er gezellig veel kinderen op de openschool 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; Roselyn Beekhuis, Lieke 
Houtman, Amy van Hunen, Lieke van Ieperen, Angelo Middelink, Novalie Postma, Matthias 
van Raamsdonk, Jille Smeerdijk en Jasper van der Veen.  In groep 4 is gekomen Jonathan 
Oole In groep 6 Ruben van Dijk en Lars Kloosterman. In groep 7 Julie Beekhuis en Merijn 
Oole. En in groep 8 Max Scholten. Sommigen hadden we al eerder welkom geheten. Nu voor 
allemaal: Wees van harte welkom samen met je familie!  



1. Openingsfeest 7 september  
Dit jaar vieren we op 7 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.   
Dit jaar doen we niets bijzonders. Gewoon gezellig bijpraten en elkaar ontmoeten.  
U bent van harte welkom!!  

 
2. Openingsbijeenkomst in de Grote kerk 

10 september wordt de jaarlijkse bijeenkomst in de Grote kerk gehouden. Het thema dit jaar 
is “Eerlijk zullen we alles delen?!” Het begint om 18.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. U 
bent van harte uitgenodigd.  
  

3. AED 
PCBO Apeldoorn heeft er voor gezorgd dat er op elke PCBO-school een AED aanwezig is. 
Vanaf deze week hangt hij ook bij ons op school. De AED heeft een kind en volwassene knop. 
Mariëlle, Jeannette en ondergetekende hebben voor het gebruik een cursus gevolgd. 
 

4. Juf Anouk 
Het afgelopen jaar is juf Anouk onze onderwijs assistent geweest. Zij had echter een 
sluimerende ambitie om de PABO te gaan doen. Vlak voor de zomervakantie heeft ze zich 
aangemeld voor de dagopleiding van de PABO. Daarvoor moest ze echter toelatingsexamen 
doen. Vorige week woensdag heeft zij te horen gekregen dat ze geslaagd is. Dat betekent 
voor haar een mooi succes en voor ons dat we starten zonder onderwijs assistent. De 
komende tijd gaan wij naarstig op zoek naar een geschikte vervanger. 
 

5. Ouderportaal Parnassys  
Parnassys is ons administratie systeem waarvoor u, als het goed is, inloggegevens 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.  
 

6. Halen en brengen 
Aan het begin van het schooljaar brengen we graag het halen en brengen bij u 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 is het best druk. Graag uw aandacht hiervoor. 
 
 
 

7. We-cycle, kleding en batterijen 
Via juf Jeannette wordt u geïnformeerd over de actie 
middels de bijlagen.  
 
 



8. 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 t.n.v. St. Beh. 
Ouderfonds. 
Wij zien graag uw bijdrage zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 
Fred Hendriks 
Penningmeester Ouderraad. 
 

9. Kinderpostzegelactie 
Deze keer doen alleen de kinderen van groep 7 mee aan de Kinderpostzegelactie. Groep 8 

gaat die dag op kamp. Groep 7 is daarom op 26 september om 12.00 uur vrij! 
Veel succes allemaal!  
 
 

 
10. MR nieuws 

Om u op de hoogte te brengen wat de MR (Medezeggenschapsraad) bespreekt, volgt hier 
een korte toelichting op wat er is besproken. 
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering van de MR bijwonen, laat dit dan  
even weten.  
 
Vergadering van 26 juni 2018 
- Lopende zaken 
Notulen OR en GMR, vaststellen schoolgids, vergaderplanning MR, evaluatie schoolplan en 
concept jaarverslag MR 
- De school is geslaagd voor de herkeuring voor de Ouderbetrokkenheid 3.0 
- ICT traject. Er wordt een visie omtrent ICT ontwikkeld.  
- Doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.  
- Samenstelling MR  
Van twee leden is afscheid genomen: 
Anne-Marie van der Grift was lid van de GMR, woonde onze MR-vergaderingen bij en 
vertegenwoordigde onze school binnen de GMR. Dit zorgde voor korte lijnen. 
En Marion van Rijt, interim voorzitter die haar termijn erop heeft zitten. Hartelijk bedankt 
voor jullie tijd en inzet! 
De nieuwe voorzitter wordt Sabrina Muller (moeder van Gijs en Fien) en Margreet Hertgers 
zal namens het team zitting nemen.  
- Volgende vergadering is 17 september 2018 om 19.00 uur. 



 
11. 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. 
 

12. Informatieavonden  

Op 11 september: 
Groep 3   19.30 uur 
Groep 4   20.00 uur 
Groep 5/6 19.30 uur 
 

Op 13 september: 
Groep 1/2          19.30 uur 
Groep 7              19.30 uur 

 
U ontvangt binnenkort de jaarverslagen van de OR, MR en de school. Op deze avonden 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 
fred.hendriks@moba.nl  
 

13. Schooltuin en schoolplein 
Volgende week dinsdag gaan juf Marieke en meester Wim weer beginnen met de kinderen 
van groep 3-6. De moeder van juf Marion komt kijken of het iets voor haar is. 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. 
 

14. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 36: Thema “Wie ben jij eigenlijk?.” Exodus 1 en Exodus 2:1-22 
Week 37: Thema “Ik heb jou nodig.” Exodus 3:1-14, Exodus 3: 15- 4: 21 en 27-31 
Week 38: Thema “Weg!” Exodus 5:1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12:29-42 
Week 39: Thema “Wie kan ons redden?” Exodus 14:9-31, Exodus 15:1-18 en Exodus 15:22-26 
Week 40: Thema “Kun jij dat oplossen?” Exodus 16:11-24, Exodus 17:1-7 en Exodus 18 
 

15. Nieuwe kinderen 
Zie inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fred.hendriks@moba.nl


16. Jarigen in augustus waren: 
 

02 augustus Dawie Beekhuis  (gr 8) 
02 augustus Matthias van Raamsdonk (gr 1) 
03 augustus    Stefan Roukema  (gr 5) 
04 augustus Gijs Muller   (gr 4) 
04 augustus Nikitha Pietza   (gr 6) 
05 augustus Lisa Morren   (gr 1) 
06 augustus  Yvana Bloem   (gr 8) 
12 augustus Misha Hoeve   (gr 8) 
13 augustus Roselyn Beekhuis  (gr 1) 
13 augustus  Max Francken   (gr 2) 
13 augustus Siem de Wit   (gr 3) 
15 augustus Rhodé Theunisse  (gr 4) 
29 augustus Jesse Kort   (gr 2) 
29 augustus Thijs Kort   (gr 2) 
28 augustus Fien Muller   (gr 2) 
31 augustus Lieke van Ieperen  (gr 1) 
31 augustus Julie Beekhuis   (gr 7) 
 
Jarigen in september zijn: 
06 september Julian Bloem   (gr 7) 
08 september  Jordy Vos   (gr 7) 
11 september Doutze Neuteboom  (gr 2) 
15 september Ava Kingma   (gr 4) 
21 september Jonathan Oole   (gr 4) 
25 september Ilse Stufken   (gr 3) 
26 september Max Scholten   (gr 8) 
02 oktober Nick Westerhof  (gr 7) 
04 oktober Jente-Jasmijn van Dijk (gr 2) 
 

17. Agenda 
 

03-09 Groep 1/2 vrij 
Start We-cycle 

07-09 Openingsfeest 18.00-19.30 uur 

10-09 Openingsbijeenkomst Grote Kerk 
Week van de 
kennismakingsgesprekken 

11-09 Meester Martin afwezig 
Informatieavond 3/4 en 5/6 

13-09 Informatieavond 1/2  en 7 

15-09 Brandweerdag groep 7/8 

17-09 Groep 1/2 vrij 
MR vergadering 

18-09 Meester Martin afwezig 



21-09 Nieuwsbrief groepen 

25-09 OR vergadering 

26-09 Kamp groep 8 
Start Kinderpostzegelactie, groep 
7 om 12.00 uur vrij! 

27-09 Kamp groep 8 

28-09 Kamp groep 8 

01-10 Groep 1/2 vrij 
Inf avond VO groep 8 

03-10 Start Kinderboekenweek 

04-10 Dierendag. Alle dieren welkom 
van 08.30-09.00 uur 

05-10 Nieuwsbrief 2 
Dag van de leraar 

 
 
 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 
 
 

Missie en visie PJS. 
 

Binnen onze school is verbondenheid een belangrijk woord. Horizontaal zijn we verbonden 
met elkaar, met de omgeving, met onze geschiedenis en kijken we naar de toekomst.   
 
In verticale zin zijn wij verbonden met God, de Eeuwige. Hij die er is! Wij zijn een Protestants 
Christelijke basisschool en dat betekent voor ons dat we leven vanuit de Bijbel als bron van 
ons doen en laten. We vinden het daarin fijn wanneer er zoveel mogelijk mensen, ongeacht 
geloof of levensovertuiging, met ons meedoen.   
 
 
Wij doen er alles aan om goed onderwijs te geven en we vinden dat onze resultaten ten 
minste op het landelijk niveau moeten liggen.  En aandacht voor elkaar, elkaar helpen en er 
voor elkaar zijn vinden we net zo belangrijk!!  
 
Wij zijn een driehoek, die bestaat uit kinderen die graag willen leren – betrokken ouders – 
uitstekende, betrokken en deskundige leerkrachten. Wij zijn de school!  
 
 
We zijn klein genoeg om elkaars eigenheid echt te kennen en om te weten wie de ander is. 
We kunnen elkaar zo waarderen en aanmoedigen het beter te doen.   
 
We zijn groot genoeg om een uitdagende leeromgeving te creëren voor kinderen, ouders en 
leerkrachten.  
 



  
Onze school kunnen we vergelijken met een tuin waarin: 
 
De bodem staat voor:    Kindgerichtheid/ Ouderbetrokkenheid  
 
De mest om te groeien staat voor:  Opbrengstgericht/NLP/Natuurlijk spelen/  
Duurzaamheid/ Buitenlokaal/ Samenwerken   
 
De lucht rondom de school staat voor:  Samen maken we de school   
 
Zo zijn we als school vastbesloten om ons motto “Natuurlijk, leren in een groeiende school” 
elke dag waar te maken. Waar u in dit motto de klemtoon ook legt!! 


