
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
Het nieuwe schooljaar ligt weer voor ons. 
Een jaar waarvan we nog niet weten hoe het zal verlopen. 
Een jaar dat weer bol zal staan van samenwerken. 
Samenwerken tussen collega’s, leerlingen met leerlingen, met ouders en verzorgers en 
met U 
We danken U voor de manier waarop Jezus ten diepste liet zien wie U bent. 
We vragen U om in zijn geest in het nieuwe jaar met elkaar in school om te gaan. 
                             Betrokken en bewogen.  
Om zo elkaar en onszelf tot ons recht te laten komen.  
 
Vanmorgen zijn we samen het schooljaar, onze samenwerking, weer begonnen. 
Betrokken en met elkaar. We maken er een mooi schooljaar van.. We proberen er als 
school voor iedereen te zijn, daar waar nodig! In een school en de naaste omgeving 
gebeuren er fijne dingen en soms ook verdrietige dingen waar we aandacht voor willen 
hebben.  
Op 24 augustus is geboren Lauren Marja Roelofs, het zusje van Guus (uit groep 1) en 
Huub Roelofs, mooie dochter van Jos en Kristel Roelofs. We feliciteren de familie 
Roelofs met de geboorte en wensen het gezin alle goeds toe! 

 
 
 
In de zomervakantie is overleden de opa van Arwen Nijland uit groep 4. We wensen de 
familie Nijland heel veel sterkte toe bij dit verlies! 
 
Cynthia Overbeeke, de grote zus van Siem uit groep 5 heeft in de zomervakantie een 
hoge dwarslaesie opgelopen door een ongeluk met de trampoline. Zij is vanaf haar borst 
verlamd. Vreselijk nieuws waar we erg van geschrokken zijn. Volgens de laatste 
berichten is Cynthia afgelopen woensdag opgenomen in het Roessingh in Enschede. 
Hier zal zij de komende maanden revalidatie krijgen. We wensen de familie Overbeeke 
heel veel sterkte toe en we zijn in gedachten en gebeden bij hen.  
 
 
 
 
 
 



 

         

       

             

Datum:4 september 

2017 

Nieuwsbrief: 1 

Jaargang: 9 

 

Kind op maandag 
 

Week 36: 4 – 8 september 2017  Week 37: 11 – 15 september 2017 

Thema: Mijn familie 
Deze week gaan de verhalen over een tweeling, 
Jakob en Esau. Ze zijn familie, maar heel 
verschillend. Ze maken al ruzie in de buik. De 
kinderen onderzoeken wie er allemaal bij hun 
familie horen. 
 

 Thema: Wie ben jij? 
Isaak wil de zegen geven aan zijn oudste zoon, Esau. 
Maar Rebekka zorgt er voor dat Jakob de zegen krijgt. 
Jakob verkleedt zich als Esau en Isaak herkent hem niet 
en denkt dat het Esau is. Zo krijgt Jakob de zegen. 
Waar kun je iemand aan herkennen? 
 

Lied van de week:  
Onderbouw: Goedemorgen, welkom allemaal! 
Bovenbouw: Familie  

 Lied van de week: 
 Samen is veel leuker! 

 
 
 Jarigen 
 
Alle kinderen die jarig waren in de zomervakantie zijn genoemd in de laatste nieuwsbrief van 
het vorige schooljaar. De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig: 
 
5 september: Douwe Wagt (groep 8) 
13 september: Vincent Winkel (groep 7) 
 
           

                                  



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Welkom op school 
Na de zomervakantie starten de volgende nieuwe kinderen bij ons op school: 
 
                                Raf Wessels (groep 1) 
                                Elynn Fikkert (groep 1) 
                                Rick Karsten (groep 1) 
                                Judith Coster (groep 3) 
                                Thomas Coster (groep 4) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd bij ons op school! 
    

 
 
 
Zending 
 
De komende tijd gaan we weer sparen voor de stichting “Mensenkinderen” en in het 
bijzonder voor het de Armeense jongen, Vrezh (17). De vader van het gezin was 
politieman, maar is in 2014 om het leven gekomen bij een auto-ongeluk en hierdoor 
is er geen kostwinner meer in het gezin. 
Het gezin moet van € 58,- per maand rondkomen en dat is niet makkelijk. Het gezin 
wordt maandelijks ondersteund door het gezin van meester Jaap, zodat in de 
basisbehoeften voorzien kan worden en extra medische kosten betaald kunnen 
worden. 
Vrezh heeft net de medische vakschool afgerond en wil graag tandarts worden, 
maar het toelatingsexamen en de studie kosten te veel geld voor het gezin 
Tavakalyan. 
We willen graag de komende jaren helpen het studiegeld bij elkaar te sparen zodat 
deze jongen aan de basis kan staan van een positieve verandering in het gezin én 
de arme omgeving waarin zij wonen. 
Vorig jaar is er ook al voor dit doel gespaard en hebben we al ruim € 550,- 
bijeengebracht. 
 
In de bijlage nog een reactie van de familie Tavakalyan.  



 

 
 

Overblijf op school  

Jolanda Tempert is het aanspreekpunt t.a.v. de overblijf. Voor bijzonderheden, aan- of 

afmeldingen is zij te bereiken op het nummer: 06- 12757474 

  

Herhaalde oproep schoolbibliotheek 

Doordat Jolanda Tempert afscheid heeft genomen als ouder van een kind uit groep 8, 

draait zij op maandag middag niet meer de schoolbibliotheek.  

We zoeken dus een enthousiaste ouder die de uitleen wil verzorgen op de 

maandagmiddag. Het is niet heel ingewikkeld. De uitleen verloopt digitaal en de taak 

betreft het innemen van de boeken en het uitlenen van de nieuwe boeken. Ook het 

opruimen in de kast op de juiste plek hoort hierbij. Je maakt deel uit van een groepje 

ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. De uitleen is op maandagmiddag, 

dinsdagmiddag en donderdagmiddag.  

Tussen 13.15 uur en 13.45 uur komen de volgende groepen de boeken ruilen:  

Maandag: groep 5/6 en groep 4 

Dinsdag: groep 7/8 en groep 3 (en incidenteel groep 1/2) 

Donderdag: groep 7/8 (en incidenteel groep 1/2) 

 

Wie wil ons hierbij helpen? U kunt zich aanmelden bij juf Annemiek of juf Irma. 

                                    

Sociaal emotionele vorming 
We starten het schooljaar weer in alle groepen met groepsvormende activiteiten.  
De eerste periode staat in het teken van het kennismaken met elkaar. Wat zijn ook al 
weer de regels in de groepen? Deze regels worden ook in alle groepen weer 
besproken en vooral worden afspraken gemaakt hoe je met elkaar omgaat. Alle 
kinderen en leerkrachten ondertekenen deze afspraken van de groep met een 
“handtekening”.  
Het thema uit de methode “kinderen en hun sociale talenten” is in alle groepen: 
samen spelen en werken 
 
De bijbehorende schoolregels die in deze periode centraal staan zijn: 
 

- Iedereen moet fijn kunnen spelen (op school en op het plein) 

- Ik ben zuinig op de spullen van school, van anderen en van mijzelf. 

Dit zijn ook regels die u thuis met uw kinderen kunt bespreken.  
 
Vakdocent gym 
Aanstaande vrijdag starten de gymlessen voor de groepen 3 – 8 in de Stamper. 
Hieronder staat het gymrooster: 
8.30 uur: groep 7/8 (let op: vertrek bij school om 08.15 uur! 
9.30 uur: groep 3/4  
10.30 uur: groep 5/6 
 
Dit schooljaar krijgen de kinderen de gymlessen van een vakdocente gym. 
Kim Mijnheer uit Hellendoorn zal wekelijks de gymlessen verzorgen. Zij is in 2017 
afgestudeerd als vakdocent bewegingsonderwijs aan de Calo te Zwolle en vanaf 
maart 2017 werkt zij via Sportservice Hardenberg op een aantal scholen om de 
gymlessen te verzorgen. We vinden het fijn dat we onze gymlessen op een 
professionele wijze kunnen laten verzorgen.  
 



 

          

 

 

 

Website 

Kijkt u ook op onze website? We proberen de informatie ook via de website zo recent 

mogelijk te houden.  

http://www.sco-t.nl/websites/rehoboth/ 

 

Hoofdluiscontrole 
Morgenochtend is de hoofdluiscontrole in alle groepen. We starten gelijk om 8.30 uur.  
Wilt u rekening houden met de haardracht: 
Geen moeilijke haarknutsels, liefst losse haren en geen gel. Ook is het prettig als de 
haren gewassen zijn.  
 
Hoofdluis is een probleem wat van alle jaren en tijden is. Al krijgen we vanuit de GGD 
wel signalen dat de hoofdluis steeds moeilijker te bestrijden is. We zijn echt afhankelijk 
van de bereidheid van ouders om zelf regelmatig (wekelijks) hun eigen kind (eren) te 
controleren. Wanneer er hoofdluis geconstateerd is door u of tijdens de controle dan 
komt de periode van behandeling en daarna vooral het kammen! De neten verdwijnen 
alleen door het regelmatig kammen van de haren met een fijne luizenkam. Dit vergt tijd 
en uithoudingsvermogen van u als ouder, maar is erg belangrijk!  
Het is handig en verstandig om ook school en anderen (sport, vriendjes/ vriendinnetjes)  
te informeren om een uitbraak te voorkomen Zij kunnen dan ook extra controleren.  
 
Hoofdluiscontrole: 
U als ouder blijft altijd zelf de hoofdverantwoordelijke voor de controles thuis. U heeft zelf 
de tijd om regelmatig en goed te controleren. Een hoofdluiscontrole op school is slechts 
een steekproef en daarvoor is uiteraard veel minder tijd. Wel is het handig om controles 
op school (na vakanties) te doen, om op die manier een uitbraak te voorkomen.  We zijn 
dan ook erg blij dat er ouders zijn, die deze controle op zich nemen.  We zoeken nog wel 
ouders die het team willen helpen bij deze controle. Deze zal veelal op de maandag na 
de vakantie zijn (en bij een uitbraak zullen extra controles zijn in specifieke groepen). Na 
de zomervakantie controleren we altijd op de dinsdag. Wie wil helpen controleren? U 
kunt zich aanmelden bij juf irma: i.roelofs@sco-t.nl  
 
Oud papier 
Deze week staat de oud papiercontainer weer bij school. Deze keer iets vroeger dan 
normaal, i.v.m. de schoolvakantie. Vanuit deze opbrengsten worden extra’s betaald door 
de ouderraad voor onze kinderen! Breng dus allemaal maandelijks het oud papier naar 
onze school! De data voor de oud papier container staan op de schoolkalender (maar 
ook gemakkelijk om te onthouden: de tweede woensdag van de nieuwe maand).  
 

http://www.sco-t.nl/websites/rehoboth/
mailto:i.roelofs@sco-t.nl


 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Fruit 
Afgelopen schooljaar hebben we meegedaan aan schoolfruit. Ook dit schooljaar 
hebben we op school fruitdagen. Dit zijn de dagen dat er alleen fruit (of groente) wordt 
gegeten. Dit zijn voor het komende schooljaar de volgende dagen: 
 
Maandag 
Dinsdag 
Donderdag 
Lust uw kind echt geen fruit of groente, dan mag een boterham met gezond beleg ook 
als tussendoortje… Geen koekjes of andere dingen op maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Op woensdag en vrijdag laten we de keuze aan u als ouders.. uw kind mag die dagen 
ook een koekje meenemen.. We stimuleren natuurlijk een gezond tussendoortje! 
 
 
Kleuternieuws 

Welkom in onze groep voor Raf, Elynn en Rick. 
 
Bij Guus Roelofs is in de vakantie een zusje geboren, ze heet Lauren, van harte 
gefeliciteerd! 
 
De fruitdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag (dit staat anders in het ik-ga-
naar-schoolboekje!) 
Uw kind mag op deze dagen alleen fruit en drinken mee, of een boterham i.p.v. fruit! 
 
Mag uw kind een foto (formaat pasfoto) meenemen voor de weekwijzer? 
 
We beginnen met het thema 'welkom', we maken een werkje voor op de deur en een 
verjaardagskalender, ook komen alle regels weer aan bod en maken we met elkaar 
afspraken voor de groep. 
 
Wilt u uw kind de luizentas en gymtas weer meegeven naar school? 
Ook zijn we op zoek naar een nieuwe klassenouder, u kunt zich melden bij juf 
Annemiek of juf Herma. 
 
De komende 10 weken hebben we weer een stagiaire van de opleiding 'helpende zorg 
en welzijn' bij ons in de groep, Esther van Nuil, van harte welkom en veel plezier bij ons 
in de groep! 
 
Klasbord 

De komende week worden de nieuwe klasbordpagina’s weer aangemaakt en ontvangt 

u van de leerkracht van uw groep wederom een inlogcode, zodat u als ouder uw klas 

kunt volgen. Deze klasbordpagina is volledig afgeschermd voor anderen! Alleen ouders 

van de school die toegelaten worden door de leerkracht, kunnen de pagina bekijken.  

 



 

 

 

 

Agenda 
 

5 september    Hoofdluiscontrole in alle groepen 

6 september    Oud papier 

11 – 15 sep    Deze week ontruimingsoefening 

11 september    OR vergadering 

12 september    Informatie avond groep 1 

14 september    Informatie avond groep 3 en 4 

18 september    Nieuwe Rehobode 

18 september    Het verzet kraakt: workshop groep 7/8 

19 september    Het verzet kraakt: workshop groep 7/8 

19 september    Informatie avond groep 8 

27 september    Start verkoop kinderpostzegels (groep 7/8) 

27 september    Kangeroe Klupdag groep 1/2/3 
 

2,3,4 oktober    Schoolkorfbaltoernooi 

4 oktober    Dierendag 

4 oktober    Start kinderboekenweek 

5 oktober    Studiedag SCOT, alle kinderen zijn vrij 

9 oktober    Start projectweek muziek 

10 oktober    Ouderpraatgroep 

11 oktober    Oud papier 

18 oktober    Presentatieavond projectweekmuziek alle kinderen.  

 
 
Verzoek tot plaatsenet ingang van dit schooljaar kunt u ook gebruik maken van voorschoolse opvang, naschoolse opvang en dagopvang 

Met ingang van dit schooljaar kunt u ook gebruik maken van voorschoolse opvang, 
naschoolse opvang en dagopvang voor kinderen van 0-13 jaar. 
U heeft mogelijk recht op kinderopvangtoeslag omdat ik erkend gastouder ben. 
Informeer gerust naar de mogelijkheden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jolanda Tempert 
Oosteinde 227 
7671AX Vriezenveen 
Telefoon of WhatsApp: 0612757474 
E-mail: jolandat123@hotmail.com 
 
Facebook: BSO en Gastouderopvang JoJo 
@BSOenGastouderopvangJoJovoor kinderen van 0-13 jaar. 

 

Met ingang van dit schooljaar kunt u ook gebruik maken van voorschoolse opvang, naschoolse opvang en dagopvang voor kinderen van 0-13 jaar. 

U heeft mogelijk recht op kinderopvangtoeslag omdat ik erkend gastouder ben. 

Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

 

Met vriendelijke groet 
  
   
 



 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


