
Beste ouders en verzorgers,

Dat is de slogan die boven onze nieuwe website

staat: Ieder kind waardevol. We vinden het

belangrijk dat we bij ons op school ieder kind zien.

Dit willen we doen vanuit de gedachte dat we

ieder kind zien als beelddrager van onze Schepper.

In Gods woord lezen we dat ieder mens is

geschapen naar Gods beeld, dus ook ieder kind.

Ieder kind is daarom ook waardevol om wie hij of

zij is, los van wat een kind presteert of doet. We

hopen dat u dit ook terugziet bij ons op school!

Agenda

24-10 tot 28-10 Herfstvakantie

Woensdag 2-11 Dankdag in de kerk

Woensdag 2-11 Open huis onderwijsgroep GAVE

Dinsdag 8-11 Inloopochtend

Donderdag 24-11 Ouderavond

Nieuwsbrief

Vrijdag 25-11 Inloopochtend

Ouderavond

De afgelopen weken hebben een heel aantal

ouders het tevredenheidsonderzoek ingevuld.

Graag gaan we over de resultaten hiervan met u in

gesprek op een ouderavond op 24 november. We

zullen de uitslag van de enqûete met u delen en

samen het gesprek aangaan hoe we onze school

elke dag een beetje beter kunnen maken. We

vinden het fijn als u zich vooraf even aanmeldt

door te mailen naar r.vink@gavescholen.nl. We

starten om 19.30 uur op de hoofdlocatie

(Patrimoniumlaan 1) en hopen rond 21.30 uur af te

ronden. We zijn ook nog op zoek naar een aantal

ouders die willen meedenken over de concrete

invulling voor deze avond. Ook dan kunt u een mail

sturen naar bovenstaand mailadres.

Effectieve lestijd

We vinden het belangrijk om onze schooldag

effectief in te delen, zodat de kinderen veel kunnen

leren waarbij er aandacht blijft voor ontspanning

en groepsvorming. We vinden het daarom ook

belangrijk om op tijd te kunnen starten. Wilt u er

voor zorgen dat uw kind om 08.30 uur in de klas

aanwezig is, zodat we op tijd kunnen starten?

Daarnaast merken we ook dat sommige ouders

onder schooltijd even binnenlopen om wat aan de

juf of meester te vragen. We vinden het erg

belangrijk dat we goede contacten hebben met

ouders, maar we willen u wel vragen dit buiten

schooltijd te doen, liefst na 14.30 uur.

Dankdag

Op woensdag 2 november is het weer Dankdag. We

willen nadenken over het thema ‘Wie dank jij?’. De

groepen 1 t/m 8 zullen om 09.00 uur in de

Sionskerk een dienst hebben. Van harte welkom

om deze dienst bij te wonen!

Open huis onderwijsgroep GAVE

Woensdag 9 november staat de schooldeur open

voor alle ouders/verzorgers in Veenendaal die

kennis willen maken met een school in de buurt,

een school

van Onderwijsgroep GAVE.

U bent onze belangrijkste

ambassadeur, dus geef dit

rustig door aan uw buren en

familie. Bedankt!
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Afscheid juf Helma Westhuis

Na 23 jaar gaat juf Helma Westhuis onze school

verlaten. Zij heeft een nieuwe baan in haar

woonplaats Houten. We vinden het erg jammer dat

juf Helma onze school gaat verlaten, tegelijkertijd

wensen we haar natuurlijk veel succes en zegen toe

op haar nieuwe werkplek. We zijn druk bezig om de

vacature die per 1 december ontstaat op te vullen.

Gebedskring

Op 2 november komt de gebedsgroep weer bijeen

op het hoofdgebouw. Elke maand bidden er ouders

samen voor onze school. Van harte welkom om

hierbij aanwezig te zijn.

Contact

Reinier Vink Locatieleider Patrimoniumschool

Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2

0318-510531 0318-512616

E: r.vink@gavescholen.nl
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