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Ouderhulp, telefoonkaart en
Fides
De oudste leerlingen krijgen deze week
een geel formulier mee. Hierop kunt u
invullen aan welke schoolactiviteiten u
mee kunt helpen. Dit formulier graag voor
volgende week woensdag 15 september
meegeven aan uw kind. Ook krijgt u een
concept telefoonkaart. Dit doen wij op
papier om digitale verspreiding te voorkomen. Wanneer er fouten in staan of iets
op een andere manier moet worden vermeld, dan horen wij dit graag via directeur@betrouwen.nl. U krijgt dan een
week later de definitieve versie.
In de bijlage bij de nieuwsbrief vindt u
een uitleg over Fides, ‘Samen bouwen
aan zelfvertrouwen’.
Bijbelrooster
Week 37: 13-17 sept. 2021
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Jakob werkt, Genesis 29:15-20
Week 38: 20-24 sept. 2021
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24
Week 39: 27 sept. - 1 okt. 2021
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24
Week 40: 4-8 okt. 2021
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis
31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis
32:1-22
Week 41: 11-15 okt. 2021
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren,
Genesis 35:16-29
Week 42/43: 18-29 okt. 2021
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht,
Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Nieuw Schooljaar
Eerste schoolweek
Bijna drie weken terug zijn wij weer begonnen. In de eerste schoolweek kregen wij het zeer verdrietige bericht dat Auke van der Meer, de leave heit van Leon uit groep 8 was overleden. Vanaf deze plek
willen wij Tineke en haar kinderen Chris en Leon alle kracht en sterkte toewensen.
Mr
Beste ouders/verzorgers,
Een nieuw schooljaar staat voor de deur! Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur en
ook zijn er onderwerpen waar de instemming van de MR nodig is.
Marit Hoekstra en Gert van Engelenburg zitten namens het team in de MR. Als vertegenwoordigers
van de ouders zitten Koen van Hees en Tim Offringa (voorzitter) in de MR. Er zit een teamlid namens
Betrouwen in de GMR (de overkoepelende MR van de stichting VSCO).
Mocht er iets zijn waar u met de oudervertegenwoordiging over van gedachten wilt wisselen of wilt
melden, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Tim en/of Koen (de telefoonnummers staan
op telefoonlijst) of spreek ons aan bij het hek. Tim en Koen zitten al enkele jaren - met veel plezier
overigens - in de MR. Maar als u denkt: 'Dat lijkt me ook wel wat, op deze manier leer ik de school op
een andere manier kennen en ik heb ook nog wel wat leuke ideeën!', neem dan ook contact op met
Tim en/of Koen! We staan voor een nieuwe fase in de bestaansgeschiedenis van onze school. Hoe
leuk is dat om daar een steentje aan bij te dragen?
Update en activiteiten
Op het moment van schrijven gelden op school nog dezelfde coronamaatregelen als voor de vakantie. Dit houdt in dat wij in september geen informatieavond voor alle ouders houden. Wel zijn er gelukkig voor de kinderen weer activiteiten mogelijk. Op vrijdagmiddag 27 september gaat groep 7/ 8 naar
de theatervoorstelling ‘Het ding’ in de Skâns. Zij gaan met de bus en zullen iets later dan kwart over
twee terug zijn. Woensdag 6 oktober is de start van de kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat
je wilt’ en deze ochtend wordt voor ons verzorgd door vier externe docenten.
Personele zaken
In deze nieuwsbrief stellen twee nieuwe teamleden zich voor:
Mijn naam is Daniël van der Meulen en ik ben één van de nieuwe
gezichten op de school dit jaar. Ik ben 25 jaar oud en woon in Groningen, waar ik tot afgelopen schooljaar ook gestudeerd heb. Aankomend schooljaar ben ik vooral te vinden in groep 5/6, maar zal ook
een middag in groep 3/4 en in groep 7/8 lesgeven. Werken in het
onderwijs zie ik als zeer betekenisvol werk, omdat je als leerkracht
een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van een kind. Het
werken met een klas vol onbevangen kinderen maakt iedere dag
anders en nooit saai; ik krijg er energie van en daardoor ga ik elke
dag met enthousiasme tegemoet. Ik hoop dat ik met mijn enthousiasme, gedreven- en betrokkenheid iets kan betekenen voor de kinderen en de school.
Een klein voorstelrondje van mijn kant. Mijn naam is Vera Hofstra en
ik woon in Smilde samen met mijn man en (nu nog) 2 kinderen (de derde komt ongeveer in de kerstvakantie). In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond en speel ik mee met een musicalgroep bij
ons in de buurt. Ik vind het heerlijk om te improviseren en overwin een hele boel angsten, zoals zingen en acteren voor publiek. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam hier op Betrouwen als leerkrachtondersteuner. Ik zal hier met regelmaat de kinderen individueel begeleiden of in kleinere groepen. Af
en toe kan het ook voorkomen dat ik de klas even overneem van de leerkracht of bij ziekte de vervangster zal zijn. Mochten jullie nog meer over mij willen weten, schroom dan niet en spreek mij aan.
Ik ben elke ochtend aanwezig op school. Wie weet tot ziens! Ook ziet u op de foto Jesler Dijkstra, zij
staat op woensdagochtend voor groep 3/4. Jesler stelt zich de volgende keer voor.
Voor AMV van groep 3/4 en 5 komt op dinsdagmiddag juf Victoria op school. Zij heeft in 2019/2020
ook deze lessen verzorgd. Na de herfstvakantie komt meester Wim op maandag schaaklessen geven. En ook meester Hans heeft met de leerkrachten afspraken gemaakt over technieklessen.

