
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In en om school 
Vanaf vandaag start de groep 2/3. Zij zitten op maandag en dinsdag bij elkaar in het lokaal van 
groep 3. Op deze manier kunnen we de kleutergroep die nu behoorlijk vol loopt, ook wat meer 
ruimte bieden om gerichte aandacht te geven.  
 
Kind op maandag 

Week 7: 12 – 19 februari Week 8: 19 – 23 februari 

Themaweek: Zingend geloven 
Deze week bereiden we samen met de 
kinderen de scholendienst. Verderop in de 
nieuwsbrief meer informatie hierover. 

 Thema: Sta op! 

In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. 
Iedereen mag mee. “Sta op”, zegt Jezus tegen een 
meisje van twaalf jaar. Die woorden klinken door deze 
week. Voor jong en oud. Voor iedereen. Door de 
verhalen van deze week verkennen de kinderen 
verschillende betekenissen en associaties bij het thema 
“opstaan”. 
 

Liederen uit de scholendienst: 

Liedjes uit de scholendienst:  
                    Het allerleukste liedje 
                    In het begin 
                    Dit is de dag 
                    Zingen, zingen zingen maakt blij 
                    Onze vader 
                    Lopend op het water (bovenbouw) 

Lied van de week: 

Opwekking 789: Lopen op het water 

 
Zending 
We sparen tot de voorjaarsvakantie voor stichting Manna: ( http://www.manna.nu)  
De afgelopen twee weken hebben we  € 34,45     gespaard voor dit doel. Dit maakt dat we samen 
nu het bedrag van €169,40 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? 
 
Aanwezigheid juf Irma 
De directeur van Cbs. Eltheto is op dit moment ziek. Om toch de dagelijkse gang van zaken goed 
te organiseren is het gewenst dat daar voor een korte periode een directeur aanwezig is. Juf Irma 
is hiervoor gevraagd en zal daarom afwisselend op de Eltheto en Rehoboth aanwezig zijn. Via de 
nieuwsbrief wordt gecommuniceerd wanneer juf Irma aanwezig is op de Rehoboth. In eerste 
instantie is deze vervanging voor 4 weken. 
 Aanwezigheid 12 – 16 februari: maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag. 
Per mail altijd bereikbaar voor vragen of afspraken: i.roelofs@sco-t.nl  
 
 

 

 

Datum:12 februari 

2018 

Nieuwsbrief: 11 

Jaargang: 9 

 

http://www.manna.nu/
mailto:i.roelofs@sco-t.nl


 

         

       

             

 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen en leerkrachten jarig: 
13 februari: Thomas Ibbenhorst (groep 4) 
16 februari:  Joël de Graaff (groep 8) 
18 februari:  Arsen Ahmad (groep 1) 
20 februari: Jonathan Goossen (groep 7) 
24 februari:  juf Annemiek (groep 1/2) 
25 februari: Jelte Vrielink (groep 6) 
27 februari: Daan Kobes (groep 7) 

 
 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Kuuk’n concert 
Aanstaande vrijdag is het kuuk’n concert van groep 3 bij de Vriezenveense Harmonie. De 
avond begint om 18.00 uur en duurt tot 18.30 uur. Natuurlijk zijn alle belangstellenden van harte 
welkom! Het beloofd een muzikaal spektakel te worden!  
 
Scholendienst en themaweek “Zingend geloven”  
In de week van 12 februari – 16 februari is de themaweek. In deze week bereiden we samen 
met de kinderen de dominee de scholendienst voor. 
De scholendienst is op zondag 18 februari om 09.30 uur in de Grote Kerk te Vriezenveen.  
Ds. Van Doorn is onze voorganger in deze dienst. 
 
Het thema van deze dienst is: Zingend geloven. Muziek en zang in de bijbel zijn belangrijk. Dit 
staat centraal deze week.  
Ds. Van Doorn komt op dinsdagmorgen 13 februari in alle groepen om kennis te maken met de 
kinderen en om vragen te beantwoorden. Op dinsdagmiddag 13 februari gaat de hele school 
knutselen rond het thema “Zingend geloven”. Alle klassen mixen we dan, omdat samenwerking 
ook zo belangrijk is!  
 
We nodigen u allemaal uit bij de scholendienst op zondag 18 februari! Van harte welkom!  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  



 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
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! 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Maartje heeft dinsdagavond 6 februari haar voorleestalent mogen laten horen aan 
een groot publiek. Je hebt het fantastisch gedaan!  

 
 
Verkeersveiligheid voor fietsers (Oosteinde/ Hoffmansweg) 
Het duurt even voordat er actie wordt ondernomen… maar eindelijk is het dan 
zover… de gemeente heeft op aandringen van VVN besloten om de kruising 
Oosteinde / Hoffmansweg aan te pakken! En dat is goed nieuws.  
Voor onze fietsers zal het er als volgt uitzien: 
 

1. De fietser is dan, ten opzichte van verkeer dat onder de viaduct door komt, 
‘recht doorgaand verkeer op dezelfde weg’ en heeft dus sowieso al 
voorrang.   

2. Verkeer dat vanaf de Hoffmansweg komt zal óók op de fietser moeten 
wachten omdat die immers dan op de voorrangsweg rijdt.  

 
Wanneer het college akkoord geeft voor het financiële plaatje, zullen de 
werkzaamheden gaan plaatsvinden. 



 

 
 

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.  

 

 
 
 
(voor)lees tips 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u leestips vanuit de bibliotheek. Leuke boeken 
die te leen zijn bij de bibliotheek! Een aanrader. 
 
GMR vacature melding ouders 
In de bijlage vindt u een brief van de GMR. Dit betreft een vacature melding voor de 
oudergeleding van de GMR. In de brief staat hoe u eventueel kunt reageren. 
 
Continurooster voor groep 5 – 8 
Op vrijdag 23 februari is er een continu rooster voor de groepen 5 – 8. De kinderen 
eten die dag allemaal op school en zijn om 14.00 uur vrij. 
Nemen jullie allemaal je eigen lunchpakketje en drinken mee? 

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  

Zoals al eerder is aangegeven, is Jolanda ook werkzaam als gastouder. Zij krijgt het 

steeds drukker met de opvang van kinderen. Daarom heeft ze aangegeven te stoppen 

als overblijfkracht bij ons op school. Na de Pasen zal ze niet meer als 

overblijfmedewerker beschikbaar zijn. We zoeken dus nog ouders die de overblijf willen 

gaan regelen. Jolanda heeft haar diploma’s in de kinderopvang en daardoor hoefden we 

geen cursus te volgen. Zijn er ouders die de overblijf willen verzorgen en daarvoor ook 

de bevoegdheden heeft? Anders zijn we genoodzaakt om professionele overblijf te 

organiseren en daar moeten we hogere overblijfkosten voor vragen.  

 

 

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 
We werken al een week over de ruimte. 
De kinderen hebben al veel filmpjes gezien over de ruimte, astronauten e.d. 
 
Om een maanlandschap te maken in de zandtafel hebben we nog stenen nodig en evt 
voertuigen om er te rijden, kijkt u nog even? 
 
De letters in de lettermuur zijn de M en R. 
 
Deze week zijn ook de trots op gesprekken in groep 1. 
 
Lasse komt deze week ook elke dag op school, veel plezier Lasse! 
 
Groep 2 gaat vanaf vandaag op maandag en dinsdag bij groep 3, zo is de groep bij ons dan 
iets kleiner en kunnen ook de jongste kinderen wat meer aandacht krijgen! 
Ook komt juf Manon terug op de vrijdagmorgen voor extra ondersteuning, welkom bij ons in 
de groep! 
 
Op de woensdag om de week splitsen juf Annemiek en ik ook de groepen 1 en 2, zodat we 
wat meer individuele hulp kunnen bieden in kleinere groepjes. 
Bij groep 2 zullen dan ook een paar kinderen van groep 1 aansluiten! 
Binnenkort gaan we ook afspraken maken voor de huisbezoeken van groep 2! 
 
agenda 

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. Kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 

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 
 

 
Oproep Stichting Europa Kinderhulp 
Mogen wij u even voorstellen?  
Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de hand, althans zo lijkt het. 
Maar ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis de dupe van conflict, 
armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze lopen er ook zeker niet mee te koop.  
Maar ze hebben er wel het hele jaar last van. Behalve die tweeënhalve week in de 
zomer...  
Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere leeftijdgenootjes mee wat het is om 
onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde 
en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun schoenen te staan en 
krijgen ze vertrouwen in de toekomst. 
 
Vertrouwen  
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. Mensen die die aandacht, 
liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn leven wil geven en 
zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft 
in de vakantie even niet met haar oudere zus naar de voedselbank, omdat mamma de 
boodschappen niet kan betalen.  
Ze geniet bij een gastgezin volop van het samen ontbijten, een aai over haar bol en het 
op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook pappa’s zijn 
zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper, komt bij zijn 
gastoudergezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een 
verhaaltje voor het slapen doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. 
Een rugzakje, heet dat tegenwoordig.  
 
Sores  
Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. 
Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. 
Dankzij vakantiegastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en 
buitenland geholpen.  
Geef een kind de vakantie van zijn leven  
En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig. Bent u bereidt te 
helpen? Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de 
website: europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl.  
Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze medewerkers: Arjan ter Haar 
(0523-610197). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 

   
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


