
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
De afgelopen weken zijn er telkens kinderen geveld door de griep. In alle klassen waren op 
bepaalde momenten wel meerdere kinderen ziek. Tot nu toe gaat het met de leerkrachten 
gelukkig nog goed. We hebben nog niet te maken met invallers m.b.t. ziekte. Wel komt er van 
collega scholen de meldingen dat er op bepaalde momenten geen invallers zijn en de situatie 
steeds nijpender wordt. Dit probleem wordt steeds groter met een dreigende tekort aan de 
leerkrachten. Bij scholen in onze omgeving hebben zich situaties voorgedaan dat klassen naar 
huis gestuurd moesten worden. Dit is gelukkig bij ons nog niet het geval.  
 
Deze week doen we een volgende stap in het verbouwingsproces. Onze brandmeldinstallatie 
wordt vervangen. De oude installatie deed het nog, maar stond op het punt van opgeven en onze 
slow whoop (het ontruimingssignaal) was niet overal te horen. Vanuit de brandweer kwam dan 
ook het dringende advies deze te vervangen. Doordat we in veel lokalen bij de verbouwing 
nieuwe plafonds krijgen, kunnen we de bekabeling die nu aangelegd wordt, later goed 
wegwerken. Er zal zoveel mogelijk buiten schooltijd in de lokalen worden gewerkt, maar we 
zullen het één en ander vast merken. 
 
Verder wordt op woensdag aanstaande het raamfolie geplakt op alle ramen in de lokalen. Dit 
wordt onze schoolkleur. Dit past niet zo mooi bij onze zonwering doeken, maar deze worden 
binnenkort vervangen door een antraciet kleur.   
 
Kind op maandag 

Week 5: 29 januari – 2 februari  Week 6: 5 februari – 9 februari 

Thema: Mag dat wel? 

Niet iedereen is enthousiast over Jezus. De 
farizeeërs en Schriftgeleerden vinden dat hij zich 
niet aan de regels houdt en dat Jezus met 
verkeerde mensen omgaat. Maar Jezus vertelt 
dat hij gekomen is om mensen te helpen en 
mensen die hem het meest nodig hebben de 
weg te wijzen. De verhalen laten zien dat regels 
belangrijk zijn, maar dat je ze soms juist niet 
moet opvolgen.  

 Thema: Het groeit zomaar…. 

Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Dit doet hij 
met voorbeeldverhalen over een zaaier en het zaad, dat 
zomaar vanzelf groeit en veel vruchten geeft. 
De kinderen ontdekken dat planten en bomen vanzelf 
groeien. Maar ook andere dingen groeien vanzelf… 
zoals zijzelf! 

Lied van de week:  

Opwekking Kids: Hou je aan de regels, anders 
maak je brokken.  

Lied van de week: 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat?  

 
Zending 
We sparen tot de voorjaarsvakantie voor stichting Manna: ( http://www.manna.nu)  
De afgelopen twee weken hebben we  €44,00      gespaard voor dit doel. Dit maakt dat we samen 
nu het bedrag van €134,59 hebben gespaard voor dit doel!  
 
“Aan het einde van het geld nog een stukje maand over” 
Een uitdrukking die u vast wel bekend in de oren klinkt. 
Armoede in Nederland wordt vaak ontkend, want niemand hoeft in dit land arm te zijn, toch? 
echtscheiding, verlies van baan door faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of gewoon 
domme pech! Als school willen we hier ook aandacht aan schenken, door ons zendingsgeld van 
de maandagen tot de voorjaarsvakantie aan stichting Manna te schenken! Spaart u mee? 
 
 
 

 

 

Datum:29 januari 

2018 

Nieuwsbrief: 10 

Jaargang: 9 

 

http://www.manna.nu/


 

         

       

             

 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
1 februari:   Laurens Lemans (groep 4) 
2 februari:   Mart Ekkel (groep 5) 
6 februari:   Lasse Nijland (groep 1, instroom) 
7 februari:   Maartje Abbink (groep 8) 
10 februari: Gijs Dekker (groep 1) 
10 februari: Arwen Nijland (groep 4) 
10 februari: Guus Roelofs (groep 1) 
 

 
 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Kuuk’n concert voor groep 3 
Vandaag krijgen alle kinderen van groep 3 de uitnodiging mee van het kuuk’n concert. De 
komende weken werken de kinderen met juf Nanda aan de voorbereidingen voor dit concert bij 
de Vriezenveense Harmonie. Natuurlijk verwachten we alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s, broertjes/ zusjes en andere belangstellenden bij deze voorstelling in samenwerking met 
het B orkest van de Harmonie. Het concert is op vrijdagavond 16 februari om 18.00 uur en duurt 
tot 18.30 uur.  
 
Culturele activiteiten 
Aanstaande donderdag 1 februari zijn er weer een aantal culturele activiteiten in de 
verschillende groepen. 
’s Morgens is de activiteit “streetdance” van Kaliber kunstenschool voor de groepen 5/6 en 7/8 
in het speellokaal bij ons op school. 
’s Middags gaat groep 3/4 naar de voorstelling “Dobbe en de draak” in het Punt in Vroomshoop. 
Deze voorstelling is van 13.30 uur tot 14.30 uur.  
 
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 
De ouders van de groepen 5 – 8 hebben hierover al een mail ontvangen. Ik was vergeten te 
vermelden op de schoolkalender dat we op vrijdag 23 februari werken met een continu rooster 
voor de groepen 5 – 8. Dit om tegemoet te komen aan ouders die op wintersport gaan en 
eerder willen vertrekken. Dit was al bij de jaarplanning afgelopen jaar besproken in het team, 
maar dus vergeten te vermelden op de kalender. De kinderen van groep 1 – 4 zijn gewoon om 
12.00 uur vrij. De kinderen van de groepen 5 – 8 eten allemaal een broodje op school (en 
nemen hun lunchpakket mee en drinken mee). Zij zijn die dag om 14.00 uur vrij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

Welkom op school 
Op 6 februari wordt Lasse 4 jaar! We wensen je veel plezier bij ons op school! Maak 
er een mooie tijd van! 
 

 
 
 
Opgave leerlingen schooljaar 2018 – 2019 
We willen graag weten hoeveel kinderen er het nieuwe schooljaar 4 worden en bij 
ons op school komen. Heeft u kinderen die 4 jaar worden in het schooljaar 2018 - 
2019 en heeft u uw kind nog niet aangemeld? Komt u dan een inschrijfformulier 
halen? 
Kent u gezinnen met kinderen die nog niet op school zitten, maar waarvan de 
mogelijkheid bestaat dat ze bij ons op school willen komen? Tip hen dan even over 
de mogelijkheid om onze school eens te komen bekijken! 
 
Wijziging op schoolkalender reminder….. 
De data voor de schoolreisjes van dit schooljaar zijn gewijzigd. Wilt u dit veranderen 
op uw eigen schoolkalender? 
 
Groep 1,2,3 gaan op schoolreisje op maandag 4 juni 
Groep 4,5,6 gaan op schoolreisje op maandag 4 juni 
Groep 7,8 gaat op schoolreisje op dinsdag 19 juni 
 
U hoort in maart wat de bestemmingen zijn en de kosten voor het schoolreisje. In de 
week van 9 april moeten de schoolreisjes betaald worden voor alle groepen. Dan 
kunt u hier vast rekening mee houden.  
 
Voorleeswedstrijd 
Volgende week dinsdag zal Maartje Abbink onze school vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstrijd die gehouden wordt tussen alle scholen van Twenterand. Zij mag 
’s avonds voorlezen. Deze dag zijn er drie rondes en uit elke ronde zal een winnaar 
komen, die in Ommen mag verschijnen om Twenterand te verdedigen. Veel succes 
Maartje!  
 

 
 



 

 
 

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/ 

 
Klasbord 

Veel foto’s zullen gemaakt worden in de groepen en staan niet altijd op onze 

schoolwebsite. We maken regelmatig foto’s in de groep en deze komen dan in 

klasbord. Heeft u geen code? Vraagt u deze dan aan de groepsleerkracht.  

 

 
 
  
Ambitiegesprekken 
Vanaf 12 februari zijn de ambitiegesprekken op school of tijdens het huisbezoek 
(periode tussen februari en maart) .  
Of uw kind een huisbezoek krijgt, of dat u met uw kind op school wordt verwacht, krijgt 
u vandaag middels een brief per kind te horen.  
 
In groep 1 worden de ouders en kinderen uitgenodigd voor een “trots op gesprek” op 
school. U kunt zich intekenen op de lijsten die vanaf morgen op de deur hangen bij 
groep 1/2. 
Enkele ouders krijgen een mail van de leerkracht voor een 10 minutengesprek op 
school (dit zijn ouders van kinderen die nog maar net op school zitten). Dit gesprek is 
zonder kinderen. 
 
In groep 2 krijgen alle kinderen een huisbezoek 
In groep 3 krijgen alle kinderen een huisbezoek 
In groep 4 – 7 krijgt de helft van de groep een huisbezoek, de andere helft een 
ambitiegesprek op school. 
Vanaf morgen krijgt u bericht van de leerkrachten om zich in te tekenen voor het 
ambitiegesprek op school. Dit kunt u doen, via een link per mail (dit geldt voor de 
groepen 4-  7). Mocht dit niet lukken, geef dan vooral een reactie aan de leerkracht.  
 
Afwezig 
Aanstaande donderdag is juf Irma afwezig. Ze heeft haar werkdag geruild met de 
woensdag erop (dan heeft ze een studiedag extern). Ze is natuurlijk altijd telefonisch 
bereikbaar voor calamiteiten. 
  
 

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


 

          

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! 
 
Sociaal emotionele vorming 
Na de kerstvakantie gaan we starten met de nieuwe thema’s uit de methode “kinderen 
en hun sociale talenten”.  
De thema’s die in de periode tot de voorjaarsvakantie aan bod komen zijn: 

- Omgaan met ruzie 

Hoe los je een ruzie op, wat moet je doen. Wat doet de groep bij een ruzie, welke 
vaardigheden heb je nodig om een ruzie op te lossen. 

- Een keuze maken 

Hoe maak je keuzes, wat wil je graag en wat kan je dan doen? Ook in groep 8 staat 
natuurlijk de keuze centraal: naar welke school wil je en waarom?  
De schoolregels die centraal staan zijn: 

- Raak elkaar niet aan als een ander dat niet wil. 

- Stop is stop, hou op!! (stop, loop, praat wordt nog weer herhaald).  

In deze periode nemen we in de groepen 5 – 8 ook twee vragenlijsten af vanuit ZIEN: 
- Sociale vaardigheden 

- Veiligheidsbeleving.  

Dit zijn vragenlijsten die verplicht zijn om in te vullen voor de onderwijsinspectie. Hier 
krijgen we als school een beeld hoe kinderen het vinden op school en mochten hier 
bijzonderheden uit komen, dan kunnen we hier als school naar handelen. Deze 
vragenlijsten worden in februari ingevuld.  
 

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 
 

  

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Kleuternieuws 
Dit is de laatste week dat we werken over het thema winter! 
De inloop is op vrijdagmorgen van 8.20-8.30 uur! 
Er zijn nog steeds kinderen die geen foto hebben voor de weekwijzer! 
Wilt u uw kind een pasfoto meegeven? Als ze dan hulpje zijn, hangt hun foto aan de 
weekwijzer. Dit geldt ook voor de instroomkinderen. 
 
Vanaf maandag 5 februari werken we over het thema ruimte! 
‘Maan ik kom eraan’ 
We willen een raket bouwen in de klas waarmee de kinderen naar de ruimte kunnen reizen. 
Voor de huishoek mogen de kinderen dan een rugzak/koffer meenemen. Hierin kunnen ze 
spullen inpakken die ze nodig hebben op hun reis naar de maan. Misschien hebben de 
kinderen nog speelgoedraketjes thuis of ander materiaal wat we kunnen gebruiken over het 
thema ruimte. 
Ook zijn we op zoek naar plastic wasbolletjes om astronautjes van te maken! 
 
De letter voor de lettermuur is de r van ruimte en de m van maan! 
De zandtafel wordt een maanlandschap, hier mogen de kinderen stenen voor meenemen 
en ook voertuigen die op de maan rijden. 
 
Lasse Nijland komt deze week ook 2x kijken, binnenkort wordt hij 4 jaar. 
Veel plezier bij ons op school! 
agenda 

1 februari    Culturele activiteit: Voorstelling groep 3/4 : Dobbe en de draak. 

1 februari    Culturele activiteit groep 5/6 en 7/8: Streetdance (op school) 

9 februari    Rapport mee (groep 3 – 8) 

12 februari – 
16 februari 

   Ambitiegesprekken groep 1,4,5,6,7 

Februari/ maart    Huisbezoeken groep 2,3,4,5,6,7 (ambitiegesprek thuis) 

13 februari    Ouderpraatgroep 

14 februari    Oud papier 

16 februari    Kuuk’n concert (muziekimpuls in samenwerking met Vriezenveense  
   Harmonie) voor groep 3. 

18 februari    Scholendienst Hervormde kerk. 

23 februari    Continu rooster voor de groepen 5 - 8 

26 februari – 2 
maart 

   Voorjaarsvakantie 

5 maart    Hoofdluiscontrole 

5 maart    Presentaties in klassen over het nieuwe spaardoel 

14 maart    Biddag voor gewas en arbeid 

14 maart    Oud papier 

20 maart    Studiemiddag team (alle kinderen zijn ’s middags vrij).  

21 maart    Gemeenteraadsverkiezingen (stemlokaal hier op school) 

27 maart    MR vergadering 

29 maart    Paasviering op school in alle groepen 

30 maart    Goede Vrijdag (kinderen zijn vrij) 

2 april    Tweede Paasdag (kinderen zijn vrij) 

5 april    Kijkochtend voor alle ouders vanaf 10.45 uur tot 12.00 uur 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
Verzoek tot plaatsen 
Activiteiten voor de kinderen van de basisschool namens stichting “Het 
Kooykershuus” 
 
i.v.m. de omgewaaide boom, gaan tot nader orde de activiteiten van het Kooykershuus 
niet door! 
 
Locatie: Dokter Boomstraat 1. 
 
Er zijn de komende periode weer diverse activiteiten in “Het Kooykershuus”.   
Filmavonden die gepland zijn: 
9 februari 
30 maart  
 
Aanvang: 19.30 uur (tot  ongeveer 21.00 uur) 
Kosten: €1,50 (inclusief iets lekkers en drinken) 
 
Kinderdisco  die gepland is: 
9 maart 
Aanvang: 19.30 (tot 21.00) 
 
Kosten: €1,50 (inclusief iets lekkers en drinken)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van dit schooljaar kunt u ook gebruik maken van voorschoolse opvang, naschoolse opvang en dagopvang 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 

  
   
 



 

   
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


