
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In en om school 
Job Sportel heeft op zaterdag 17 februari meegedaan aan het NK onder de 12 jaar (zwemmen). 
Hij heeft een persoonlijk record gezwommen op de 100 meter vrije slag! Gefeliciteerd.. Wie weet 
horen of zien we je ooit nog eens op de Olympische spelen!  
 
Voor de vakantie was juf Herma flink ziek. Ze had een fikse griep te pakken en is wel twee weken 
ziek geweest. Gelukkig heeft ze zich vorige week in de loop van de week weer hersteld gemeld.  
Ook meester Jaap moest zich dinsdag ziek melden, hij was gelukkig op donderdag weer beter.  
We hopen dat ook alle kinderen die griep hadden, inmiddels weer beter zijn.  
 
Volgende week is juf Henriëtte afwezig i.v.m. een operatie. Op maandag is meester Jelle in groep 
7/8. 
 
Inmiddels zijn bijna alle ambitiegesprekken/ trots op gesprekken gevoerd met u als ouders en de 
kinderen. De komende periode zullen er nog huisbezoeken zijn van de leerkrachten bij de 
overige gezinnen. Daarbij worden uiteraard de rapporten/ toetsen/ ontwikkelingen van uw kind 
besproken. Bij de aflevering van luizenmoeder kwam deze uitspraak naar voren… een kind mag 
zich ontwikkelen met behulp van ouders en ons als leerkrachten…. maar…… 

 
Kind op maandag 

Week 10: 5 maart tot 9 maart 2018 Week 11: 12 maart tot 16 maart 2018 

Thema: Ik help je wel 

In de verhalen van deze week weten de 
leerlingen van Jezus niet hoe het verder moet. 
Hoe geven ze al die mensen te eten? Hoe 
komen ze naar de overkant van het meer? Maar 
Jezus zeg: “Ik help jullie wel”. Iedereen heeft wel 
eens hulp nodig. Het is fijn als je geholpen wordt. 
De kinderen ontdekken dat er altijd iemand is die 
helpt.  
 

 Thema: Wie begrijpt dit? 

Op de berg gebeuren bijzondere dingen. Jezus ontmoet 
Mozes en Elia. Een stem uit de hemel zegt: “Dit is mijn 
geliefde zoon”. Wie begrijpt zoiets? Soms begrijp je de 
dingen van God niet. Jezus neemt een kind als 
voorbeeld. Grote mensen mogen dingen begrijpen en 
geloven als een klein kind.  

 

Lied van de week:  

Opwekking 770: Ik zal er zijn.  

Lied van de week: 

Laat de kinderen tot Mij komen.  

 
Op woensdag 14 maart vieren we Biddag op onze school. In alle groepen zal er aandacht zijn 
voor biddag.  
 
 
 

 

 

Datum:5 maart 

2018 

Nieuwsbrief: 12 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
8 maart:    Loes Schmidt (groep 4) 
10 maart:  Quint van Dijk (groep 8) 
11 maart:  Loïs Goossen (groep 1) 
19 maart:  Jana Sportel (groep 5) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 

 
 
 
Ter herinnering 
Zoals ook op de schoolkalender staat, heeft het team op dinsdagmiddag 20 maart een 
studiemiddag. De kinderen zijn ’s middags vrij!  
 
Miniconcert blokfluit door groep 4 
De kinderen uit groep 4 hebben een aantal weken blokfluit les gehad. Nu is het tijd  voor een 
miniconcert van de kinderen voor hun ouders. Dit zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 13 maart 
om 13.30 uur. U heeft hierover al een mail gehad van juf Antonien.  
 
Zending 
We hebben tot de voorjaarsvakantie gespaard voor stichting Manna: ( http://www.manna.nu)  
De afgelopen twee weken hebben we  € 36,45 gespaard voor dit doel. Dit maakt dat we samen 
nu het bedrag van €296,00 hebben gespaard voor dit doel! Dit bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar stichting Manna. Bij deze nieuwsbrief vindt u de bedankbrief namens Manna.  
 
Vanaf vandaag sparen we voor een nieuw spaardoel. Hierover krijgen de kinderen vandaag 
informatie van Heleen Scherphof. Zij is juf op de Smithoek in Den Ham en ze vertrekken in 
oktober 2018 naar Indonesië om mee te doen met een marathon (de man van juf Heleen) en 
anderhalve marathon (wandelen, door juf Heleen). Vanmorgen horen alle kinderen in de klas 
over de armoede in Indonesië en waar ons gespaarde geld dan precies naar toe gaat. U spaart 
toch ook mee? 
 
Scholendienst 
Wat hadden we een mooie scholendienst op zondag 18 februari in de Hervormde Kerk te 
Vriezenveen. Veel kinderen waren ook in de dienst. Fijn om dit samen met de gezinnen te 
mogen doen! 
 
         
 
  



 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
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! 
 
Sociaal emotionele vorming 
Na de voorjaarsvakantie (tot de meivakantie) komen er nieuwe thema’s aan bod in 
alle groepen van de school.  
Vanuit de methode “kinderen en hun sociale talenten” gaan de thema’s over: 
 
- Opkomen voor jezelf 
Als er wat gebeurt op het plein of in de klas.. hoe reageer jij dan? Ook de regel 
“stop, loop, praat” komt dan weer naar voren. Wat is “stop, loop, praat” ook al weer? 
  
Stap 1: Stop:  Met “Stop” geef je aan dat het gedrag van de ander wordt ervaren als 
ongewenst gedrag.  
Stap 2: Loop weg: Soms gaat het ongewenste gedrag door, zelfs nadat iemand 
“Stop” heeft gezegd tegen de leerling. Als dat gebeurt, “Loop” je weg van het 
ongewenste gedrag.   
Stap 3: Praat: Wanneer het ongewenste gedrag doorgaat ondanks “Stop” en “Loop”, 
moet de leerling gaan “Praten” met een leerkracht.  
De leerkracht  vraagt eerst of de stop- loop- praatregel is toegepast, anders moet de 
leerling het zelf proberen op te lossen (behalve in noodsituaties). De leerkracht gaat 
vervolgens in gesprek met degene die het ongewenste gedrag vertoont en neemt de 
volgende stappen door:  
- laat het ongewenste gedrag door de leerling erkennen 
- laat de leerling alternatief en positief gedrag benoemen 
 - wijs de leerling op de stop- loop- praatregel en oefen deze 
 - laat evt. een maatregel volgen passend bij het gedrag: bijv. voor een bepaalde 
periode uit de vrije situatie waarin hij/zij anderen in gevaar brengt. 
 
- Jezelf presenteren. 
Onder andere vanuit onze taalmethode komt ook het onderwerp “jezelf presenteren” 
naar voren vanuit een taalopdracht. In de bovenbouw moet je vaak een spreekbeurt 
voorbereiden en houden voor je eigen klas. Dit vraagt bepaalde vaardigheden als 
duidelijk praten, goed rondkijken. 
 
De schoolregel die de komende periode centraal staat: 
 
                     Ik ga met anderen om, zoals ik zelf behandeld wil worden. 
 



 

 
 

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.  

 

 
 
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!    
 
 

Overblijf op school  

Vrijwilliger op de dinsdag 

De dinsdag groep met overblijven is groot. We werken nu met twee begeleiders op 

deze groep, maar zoeken een derde persoon die hierbij wil helpen. U ontvangt 

hiervoor de vrijwilligersvergoeding per keer. Wie wil helpen op de dinsdagmiddag? 

 

Opvang coördinatie: 

We hebben geen aanmeldingen ontvangen van ouders die een diploma hebben in de 

kinderopvang en wel de overblijf willen coördineren. Daarom gaan we in overleg met 

een professionele instantie die de overblijf kan gaan verzorgen samen met de 

vrijwillige ouders die er nu al zijn. Dit zal hogere kosten met zich meebrengen. Op dit 

moment is nog niet helder wat die kosten zijn. Tot de Pasen zal Jolanda Tempert 

echter nog de overblijf coördineren. Mocht u toch belangstelling hebben om de 

coördinatie op u te nemen, dan horen wij het graag z.s.m.  

 

Jolanda Tempert is het aanspreekpunt t.a.v. de overblijf tot de Pasen. Voor 
bijzonderheden, aan- of afmeldingen is zij te bereiken op het nummer: 06- 12757474 
 
 

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


 

          

Hoofdluiscontrole 
In alle groepen is vanmorgen de hoofdluiscontrole geweest. Er zijn geen kriebelbeestjes 
gevonden, dus dat betekent dat we op dit moment hoofdluisvrij zijn.  
Wel willen we u blijven vragen om zelf uw kinderen te blijven controleren… Heeft u bij uw 
kind hoofdluis geconstateerd, dan stellen we het zeer op prijs, dat u ons ook even 
inseint. Wij kunnen dan bepalen of er een extra controle in de groep moet plaatsvinden. 
De eerst volgende reguliere controle is op maandag 14 mei (direct na de meivakantie).  
 
Kleuternieuws 
Dit is de laatste week over ons thema "ruimte"! 
De kinderen hebben al veel geleerd over planeten, zon, maan, sterren, raket, 
zwaartekracht, veraf en dichtbij en nog veel meer.....vraag maar eens! 
De inloop is a.s. vrijdagmorgen van 8.20 - 8.30 uur! 
U kunt dan de hoeken, werkjes e.d. bekijken samen met uw kind. 
Het nieuwe thema vanaf week 11 is lente, pasen en jonge dieren! 
De letters voor de lettermuur zijn dan de l en de p. 
Wie heeft er voor ons nog een paastak, zodat we deze kunnen versieren voor in de 
klas? 
Deze week nemen we ook afscheid van Marley en Tygo Kelder! 
Zij gaan verhuizen naar Westerhaar! We wensen jullie veel plezier op de nieuwe school! 
 
Agenda 

19 maart    Nieuwe Rehobode 

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 

9 – 12 april    Schoolreisgeld betalen 

11 april    Oud papier 

17 – 19 april    Cito eindtoets groep 8 

20 april    Sport carrousel groep 5 - 8 

27 april – 11 
mei 

   Meivakantie 

 

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  
   
 



 

   
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


