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  Inhoud deze maand: 
 

1. Gebedsgroep 
2. Doppen voor het KNGF 

3. Meester Peter 
4. Wecycle 

5. Herinnering  
6. Digiduif>Parro 
 

 

 
 
7. Schooltuin en schoolplein 
8. Nieuwe kinderen 
9. Kind op maandag 
10. Jarigen deze maand 

                                                                                                                                               
Beste ouders,  
 
Ze hebben…  
 
Ze hebben me getest  
En nu heb ik een probleem  
Ze hebben lang vergaderd  
En nu moet ik ergens heen.  
 
D’ r is iets met het lezen  
Dat gaat volgens hen niet goed.  
Vandaar dat ze besloten hebben dat ik ergens anders heen moet.  
 
Nee, gym dat gaat geweldig  
En ik teken als de beste.  
Als ze dat nog eens bekeken  
En mij daar nu eens op testte..  
 
En met de andere kinderen  
In de klas en op het plein  
Dat gaat voor iedereen  
Zoals ik het zie erg fijn.  
 
Ze beslissen over mij  
Maar vragen nooit wat ik ervan vind.  
Maar ja…ik ben geen deskundige  
Ik ben maar een kind 

 



  
 
Vandaar dat we de afgelopen weken zoveel mogelijk met de kinderen en u de gesprekken 
hebben gevoerd. Een aantal jaren gelden hebben we dit n.a.v. een ouderpanel afgesproken: 
Een gesprek over een kind voer je met dat kind erbij, tenzij.. 
De afgelopen tijd hebben we als team de gesprekken geëvalueerd. Wat ging goed en wat 
ging beter. Praten we te veel met het kind en te weinig met u? Of omgekeerd? Op het 
volgende ouderpanel zullen we het op de agenda zetten. Wilt u voor die tijd reageren? We 
horen het graag. 
Tijdens deze periode volgen we de verhalen van Mozes en het volk Israël. Een soort haat 
liefde verhouding. Uiteindelijk wordt er een verbond gesloten tussen Israël en God. Een 
kostbaar verbond en een breekbaar verbond.  
 

1. Gebedsgroep 
Al enige jaren is er een actieve gebedsgroep op school. 1x per maand komen ze bij elkaar in 
de personeelskamer. In de hal van de school hangt een brievenbus waarin de kinderen hun 
verzoeken in kwijt kunnen. Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt. 
Overigens kunt u als ouder ook van de brievenbus gebruik maken! 
De gebedsgroep heeft voor de vakantie van 2 leden vanwege overgang Voortgezet 
Onderwijs, afscheid genomen. Mocht u belangstelling hebben om hierin mee te doen, wilt u 
dan contact opnemen met Anne-Marie van der Grift, jpmvandergrift@kpnplanet.nl  
of Rachel Eversdijk, vierhandjes@gmail.com . 
  

2. Doppen voor het KNGF 

De opbrengst van de Gezelligheidsavond is voor een deel ooit naar de stichting KNGF 
Geleide honden gegaan. Elke groep heeft toen een hond in opleiding kunnen volgen. Zo leuk 
en bijzonder dat we nog steeds voor deze stichting doppen sparen. Het zijn (schone) plastic 
doppen afkomstig van verpakkingen. 25 september zijn er weer 13 zakken naar Aalten 
gebracht. Dat betekent dat we inmiddels in 2 jaar tijd 25 grote vuilniszakken daar hebben 
afgeleverd. Wilt u meedoen? De container staat naast de batterijcontainer in de hal van de 
school. Hier vindt u meer informatie: https://www.geleidehond.nl/ 
 

3. Meester Peter 
Op 1 oktober is meester Peter begonnen als onderwijsassistent op onze school. Hier onder 
stelt hij zich voor. 
Bij het wegbrengen van uw kind heeft u misschien wel een nieuw gezicht gezien. De kans is 
groot dat ik dat was. Mijn naam is Peter Diks en ik kom als onderwijsassistent het team 
versterken. Ik ben 21 jaar en in mijn vrije tijd speel ik graag gitaar. Daarnaast zit ik ook nog 
op scouting. Ik ben aanwezig op de maandag tot en met de donderdag, in de ochtenden. 
Met vriendelijke groet, Peter 
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4. Wecycle 

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. De bak voor de doppen voor de geleide honden staat naast de 
batterijcontainer. 
 

5. Herinnering 

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. 
 

6. Digiduif > Parro 

Het contract dat PCBO met Digiduif heeft, loopt af. Een goed moment om het één en ander 
te evalueren. Dat is gebeurd en er is besloten om niet verder te gaan met Digiduif. 
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie gaan we over op Parro. Dit interne 
communicatiesysteem is gekoppeld aan Parnassys. Dat maakt 1x inloggen mogelijk. Verder 
moet het veel gebruiksvriendelijker zijn. 
Op de site https://parro.education/ouders/ kunt u al een kijkje nemen. De app kunt u gratis 
downloaden. Zodra we definitief overgaan hoort u dat natuurlijk. We gaan weer voor een 
100% dekking. 
 

7. Schooltuin en schoolplein 
Op dinsdag zijn 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. 
Het schoolplein laten we tot aan het voorjaar rusten. Harm Jeths (oud-leerling) heeft een 
week stagegelopen bij ons en een aantal klussen gedaan. In het voorjaar gaan we onderhoud 
plegen. 
 
 
 
 

https://parro.education/ouders/


8. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 41: Thema “Pas op! Breekbaar.” Exodus 19, Exodus 20:1-17 en Exodus 31:18 
Week 42: Thema “Hoe kun je dat nou doen?” Exodus 32:1-20, Exodus 34 
Week 44: Thema “Kijk uit!” Numeri 13:1-33 en Numeri 14:1-8 

 
9. Nieuw kind 

Madelief Oole neemt plaats in groep 1. Madelief is het zusje van Jonathan in groep 4 en 
Merijn in groep 7. Heel veel plezier en welkom Madelief! 
 

10.  
 

Jarigen in oktober zijn: 
07 oktober Ymke Vonder (gr 8)  
09 oktober Jordi Morren (gr 3)  
21 oktober Amy Mc Mahon (gr 2)  
24 oktober Jurrien Buitenhuis (gr 5)  
27 oktober Luka Hoeve (gr 3)  
27 oktober Demi Muller (gr 4)  
 

11. Agenda 
 

05-10 Nieuwsbrief 2 
Dag van de leraar 

09-10 Meester Martin afwezig 

10-10 Open dag 
Dag van de duurzaamheid 

12-10 Einde Kinderboekenweek (u 
ontvangt hierover apart bericht) 

15-10 Groep ½ vrij 

19-10 Nieuwsbrief groepen 

22-10 Herfstvakantie 

26-10 Einde herfstvakantie 

29-10 Luizencontrole  

30-10 Samen zijn in de hal verzorgt door 
groep 7/8 (08.30-09.00 uur) 

01-11 Spreekuur Jeugdverpleegkundige 
Delphine 08.30-9.30 uur 

02-11 Nieuwsbrief 3 
 
 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 
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