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Advent 
Jezus is er ook als het donker is 
en laat zijn licht helder stralen 
over je angst, pijn en gemist 
je woestijnen, bergen en dalen 
opdat je in de duisternis 
nooit meer hoeft te dwalen.  

Het Licht dat doorbreekt, voor een ieder van ons. Dat is de kracht waaruit wij 
mogen geloven. 
De adventstijd zal snel weer aanbreken en langzamerhand bereiden we ons voor 
op de donkere dagen voor kerst en nieuwjaar. Wederom kijken we terug op een 
bijzonder kalenderjaar. Dit jaar zijn we in januari gestart met een lockdown. 
Gelukkig konden we eind augustus op een normale manier met elkaar starten. 
We hopen dat we ondanks de huidige ontwikkelingen de leerlingen op school 
kunnen blijven verwelkomen.  

Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Brouwer 
Directeur/bestuurder 

 

 



  

  

  

Gebedsgroep zoekt biddende ouders! 

Een groepje ouders van Groevenbeek Putten komt één 
keer in de maand een uurtje bij elkaar om te bidden voor 
de school. We doen dit om de beurt bij iemand thuis op 
de donderdagmorgen. 

Aangezien we momenteel maar met vier ouders zijn, 
zouden we de groep graag groter zien 

worden. Vanzelfsprekend kan de (gebeds)dag in overleg gewijzigd worden. 

Het is fijn om met elkaar tot God te bidden. Ook gaat er veel kracht vanuit. 

Is dit iets voor jou? 

Bij interesse, twijfel of vragen: neem gerust contact op met Marion Luhrman. 
E-mailadres: a.luhrman1@gmail.com  
Telefoonnummer: 06 300 80 169 

  

De gebedsgroep 

 

  

  

Digitaal betalen 

Schoolbreed is het besluit genomen om zo min 
mogelijk contant geld binnen de school te hebben. 

Vanaf de start van dit schooljaar is het daarom voor de 
leerlingen alleen nog mogelijk om digitaal te betalen 
met de bankpas. 

Dit geldt voor zowel de aankopen uit de automaat als 
voor de aankopen bij de schoolkantine. 

Om de uitgaven te begrenzen is het voor u als ouder/ verzorger mogelijk om voor 
de betaalpas van uw zoon/ dochter een dagelijkse limiet in te stellen. 

 

mailto:a.luhrman1@gmail.com


Wij merken dat het regelmatig gebeurt dat leerlingen hun betaalpas uitlenen aan 
een andere leerling. 

Wilt u met uw zoon/ dochter bespreken dat het niet verstandig is om dit te doen.  

Tijdens de mentorles zal hier ook aandacht aan worden besteed. 
  

De schoolleiding 

  

  

Info van de MR 

We zijn blij Sandra Abee te verwelkomen als 
vertegenwoordiger van de ouders vmbo Putten. Hieronder 
legt ze uit waarom ze in de MR is gegaan. 

Mijn dochter is net gestart op Groevenbeek en het is 
daarom voor mij een leuke uitdaging om in de 
Medezeggenschapsraad mijn steentje bij te dragen aan 

goed onderwijs op Groevenbeek Putten. Zelf ben ik werkzaam in het 
basisonderwijs, waar ik ook ervaring heb opgedaan in de (G)MR van de school 
waar ik werkzaam was. Goed onderwijs is mijn passie. Ik ben momenteel naast 
mijn baan ook bezig met een Master Onderwijskunde. De opgedane kennis over 
Onderwijskunde kan nuttig zijn bij het vervullen van de taak in de MR van 
Groevenbeek 

 

  

  

  

Rekenen 

De afgelopen jaren is er door de overheid aardig 
gejongleerd met het rekenbeleid. Het ging als volgt: (1) 
verplichte rekentoets, maar niet meetellend voor het 

examen; (2) een toets verplicht voor de leerlingen zonder wiskunde in hun 
vakkenpakket. De scholen mochten en mogen zelf bepalen hoe het 
rekenonderwijs wordt vormgegeven. Op Groevenbeek hebben we dit vanaf het 
begin heel serieus opgepakt.  

 



Omdat we rekenen een belangrijke vaardigheid vinden, gaan we gewoon door 
met goed rekenonderwijs geven middels het programma Got-it. 

  

  

  

  

Schade aan iPads voorkomen 

Veel leerlingen zijn zuinig op hun iPad. Ze beseffen dat het 
een duur apparaat is, waar je zorgvuldig mee moet 
omspringen. Maar toch gaat het vaak mis. Bij de 
servicedesk worden jaarlijks honderden iPads ter reparatie 
aangeboden. In de meeste gevallen is het glas gebroken. 
Dat brengt hoge kosten met zich mee, zowel voor de 
ouders als voor de school. We zijn ervan overtuigd dat het 

aantal schadegevallen fors minder kan worden. Als alle leerlingen (a) de 
beschermhoes om de iPad laten zitten, (b) een beschadigde screenprotector bij 
de servicedesk direct laten vervangen en (c) een beetje voorzichtig omgaan met 
de iPad – dan zal het aantal schadegevallen scherp dalen. En daar heeft iedereen 
voordeel van. 

 

  

 

  

Belangrijke data 

Wilt u precies weten wat er de komende weken gepland 
staat, klik dan op onderstaande link. 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-
data/belangrijke-data-vmbo-putten 

 

  

  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiamcycmNXclhnZlo2SkdzZ0JVa1gwX29IeERvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tcHV0dGVuXCIsXCJpZFwiOlwiMzk2Njg5NTMwN2UzNDVmYjg0YTllNTNjOTY4N2U3NWJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkYmQ3MGY1MDhjZTFkZjc0OGQ4NzMzNjFkY2U1YzFhMTcxM2UwNGRiXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7C40e2caeda1ff469d8dc008d9ab35df85%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637729070146265825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z80LpoNdwjpqHx7EpBGhIlBpMKrSjq8lpPdWhzwpgSY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoiamcycmNXclhnZlo2SkdzZ0JVa1gwX29IeERvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tcHV0dGVuXCIsXCJpZFwiOlwiMzk2Njg5NTMwN2UzNDVmYjg0YTllNTNjOTY4N2U3NWJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkYmQ3MGY1MDhjZTFkZjc0OGQ4NzMzNjFkY2U1YzFhMTcxM2UwNGRiXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Csecretaressesvp%40groevenbeek.nl%7C40e2caeda1ff469d8dc008d9ab35df85%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637729070146265825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z80LpoNdwjpqHx7EpBGhIlBpMKrSjq8lpPdWhzwpgSY%3D&reserved=0


  

 

  

 
 


