
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In en om school 
          
     Ik kijk naar de bergen, 
     want vandaar verwacht ik hulp. 
     Te hulp komt mij de Heer, 
     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     De Heer voorkomt dat je struikelt, 
     Hij waakt over je, 
    nooit verslapt zijn aandacht. 
    Nooit slaapt of sluimert Hij, 
    Hij waakt over Israël. 
    De Heer zal je beschermen, 
    hij gaat met je mee; 
    De Heer geeft je schaduw: 
    overdag zal de zon je niet steken, 
    ’s nachts de maan je niet ziek maken. 
    De Heer houdt het kwaad op een afstand, 
    hij neemt je in bescherming. 
    Waar je ook gaat of staat, 
    de Heer waakt over je,   
    nu en altijd!  
 
Er zijn zorgen bij de familie Karsten (de vader van Rick en Elke bij ons op school en van juf 
Marieke die op donderdag stage bij ons loopt). De komende tijd zal spannend en zwaar voor hen 
worden. Wij wensen hen veel sterkte toe de komende tijd!  
 
Verder is er verdriet om een overleden opa en een ziekenhuisopname van een oma van kinderen 
van onze school. Ook voor hen willen we er zijn.  
 
We bidden voor allen die zorgen en verdriet hebben, maar waar niet iedereen weet van heeft en 
willen als schoolgemeenschap om hen heen staan! 
 
Juf Henriette is deze week nog afwezig op advies van de chirurg. Meester Jelle werkt in groep 
7/8.  
  

 
 
 
 
 

 

 

Datum:19 maart 

2018 

Nieuwsbrief: 13 

Jaargang: 9 
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 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen en juf jarig: 
21 maart: Sem Weultjes (groep 5) 
22 maart: Floor Lemans (groep 7) 
26 maart: Juf Irma 
27 maart: Noëlle Abbes (groep 4) 
28 maart: Bram Zagers (groep 7) 
29 maart: Lars Companje (groep 3) 
31 maart: Bram Oude Avenhuis (groep 5) 
2 april:     Rosa-Lynn Holland (groep 2) 
 

 
 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Kind op maandag 

Week 12: 19 – 24 maart 2018 Week 13: 26 – 31 maart 

Thema: Waar hoop je op? 
De verhalen van deze week laten zien dat 
hoop je kracht kan geven. Een rijke man 
hoopt dat hij helemaal bij God kan horen. 
Het antwoord van Jezus geeft veel mensen 
hoop, maar de man had op iets anders 
gehoopt. De blinde Bartimeüs hoopt dat 
Jezus hem kan genezen. En de mensen 
langs de weg naar Jeruzalem hopen op een 
nieuwe koning.  

 Thema: Een nieuw begin 
Het laatste stuk van Jezus ’reis gaat hij alleen. De 
weg gaat naar Golgota. Jezus wordt veroordeeld, 
sterft en wordt door zijn vrienden begraven. Maar 
daar eindigt het verhaal niet! Jezus staat op uit de 
dood en leeft! Hij maakt een nieuw begin in 
Galilea, waar hij jaren terug zijn reis begon. Met 
Pasen vieren we het feest van een nieuw begin.  

Lied van de week:  
Juich, Hosanna 

Lied van de week: 
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 

 
Zending 
We sparen voor een nieuw spaardoel. Heleen Scherphof is hier op school geweest om over het 
nieuwe spaardoel te vertellen. We sparen voor Compassion, de muskathlon. Zij helpen ruim 1,8 
miljoen kinderen in 25 ontwikkelingslanden. In elk project staat Jezus centraal, zijn ze gericht op 
het kind en werken met lokale kerken. Kijk voor meer informatie op www.muskathlon.nl 
In oktober gaat Heleen samen met haar man richting Indonesië om daar een prestatie neer te 
zetten. Ze willen door verschillende acties zoveel mogelijk inzamelen om Compassion te 
ondersteunen in hun belangrijke werk. Het zou mooi zijn om namens onze school een geweldig 
bedrag mee te kunnen geven! We hebben de afgelopen twee weken al een groot bedrag 
gespaard:      €72,58 aan zendingsgeld is er ingezameld. We hopen over twee weken weer een 
mooi bedrag te kunnen noemen! Spaart u mee? 
 

http://www.muskathlon.nl/


 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

Ter herinnering 
Zoals ook op de schoolkalender staat, heeft het team op morgenmiddag een 
studiemiddag. De kinderen zijn ’s middags vrij!  
 
Welkom op school 

 
In groep 3 is afgelopen week gestart Jimmy Spijker. Hij komt uit Beckum en gaat 
binnenkort in Vriezenveen wonen! We wensen je veel plezier bij ons op school!  
 
We hebben afscheid genomen van…. 
Afgelopen dinsdag hebben Tygo Kelder (groep 1) en Marley Kelder (groep 2) 
afscheid van ons genomen. Zij wonen nu in Westerhaar en zijn op OBS de 
Blokstoeke begonnen in groep 1/2. We wensen hen veel plezier op hun nieuwe 
school!  
 

 
 



 

 
 

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  

 

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 
 
Enquête continurooster 
Deze week krijgt u allemaal per email een link met het verzoek om de enquête in te 
vullen. We willen (net als drie jaar geleden) een indicatie krijgen hoeveel gezinnen er 
belangstelling hebben voor een continu rooster. Mocht de vraag hierom hoog zijn, 
gaat de MR (oudergeleding) in overleg met directie over het te lopen traject. We 
vinden het belangrijk dat alle ouders/ gezinnen deze enquête invullen! Alleen op die 
wijze krijgen we een indicatie van de wensen van ouders! Een eventuele invoering 
van een continu rooster vergt echter wel veel tijd en voorbereiding! We moeten o.a. 
rekening houden met ouders (opvang/ eventuele BSO, maar ook ARBO voorwaarden 
voor het personeel en werktijden regeling).  
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Schoolreis bestemmingen en kosten 
Zoals al eerder gemeld via de nieuwsbrief zijn de data voor schoolreisjes gewijzigd. 
 Dit graag zelf even aanpassen op uw kalender thuis. Groep 1 – 6 gaat op schoolreis op 
maandag 4 juni 2018.  
 
U krijgt t.z.t. verdere informatie via de leerkracht van uw kind. De betalingen van de 
schoolreisjes gaat plaatsvinden in de week van 9 – 12 april. Dan kunt u alvast rekening 
houden met de kosten van het schoolreisje.  

groepen Bestemming Kosten per kind 

Groep 1/2 en 3 De Flierefluiter in Raalte €10,00 

Groep 4 en 5/6 Ouwehands dierenpark €18,00 

 

 Groep 7/8 gaat op dinsdag 19 juni op schoolreis. Om de kosten te drukken en wel een 
geweldige bestemming te kunnen realiseren gaan we samen met groep 7/8 van Cbs. De 
Bron uit Vriezenveen.     

groepen Bestemming Kosten per kind 

Groep 7/8 Walibi flevo €22,00 

 
Koningsspelen op 20 april 2018 
Op onze schoolkalender staat de datum voor de Koningsspelen die landelijk is 
vastgesteld. Echter… wij gaan de week erna ook nog naar school en hebben als team 
besloten dat wij op donderdag 26 april een alternatief programma hebben in het kader 
van de Koningsspelen (dit is de dag voor de meivakantie). 
Op vrijdag 20 april hebben de kinderen van de groepen 5 – 8 ’s morgens de sport 
carrousel welke georganiseerd wordt door de combi functionarissen. Hier krijgt u t.z.t. 
meer informatie over van de leerkrachten uit de betreffende groepen.  
 
Dus voor de schoolkalender die u thuis heeft: op vrijdag 20 april vervallen de 
Koningsspelen. Deze worden gehouden op donderdag 26 april! Onder andere de 
leerlingenraad zal deze ochtend een belangrijke rol spelen, zij organiseren een 
knutselochtend. ’s Middags zullen er spelletjes voor alle kinderen zijn op het plein. Deze 
spelletjes worden georganiseerd door groep 7/8 en zij zullen de organisatie van deze 
middag ook op zich nemen. Het is natuurlijk wel gezellig, wanneer er veel mensen 
komen kijken!  
 

 

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
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. 

 
 
 



 

 

 

 
Kleuternieuws 
We zijn begonnen met het nieuwe thema: lente, jonge dieren en Pasen! 
In het extra lokaal hebben we een heus tuincentrum ingericht waar de kinderen bloemen 
kunnen kopen, een kopje koffie kunnen drinken, zaadjes kunnen zaaien.....en misschien 
komen de kinderen nog wel met meer ideeën! Hebt u nog spullen die we hiervoor kunnen 
gebruiken? 
De letters voor de lettermuur zijn de l en p. 
 
A.s. vrijdagmorgen gaan we tuincentrum Heerdink in Geesteren bezoeken! 
Zo kunnen de kinderen zien hoe het werkt in een echt tuincentrum en wat we daarvan 
evt. ook in de klas kunnen doen. 
 
Wilt u weer closetrollen en keukenrollen voor ons sparen? 
 
In de huishoek zijn bijna alle deurtjes van de kasten kapot, is er misschien een 
vader/opa/handige moeder die dit voor ons kan repareren? 
 
Op vrijdag 29 juni is er weer een mini wk bij Deto. 
Voor 9 april moet het aantal teams worden doorgegeven! 
Als uw kind hieraan mee wil doen, wilt u dit dan even doorgeven aan de leerkracht? 
Groep 1 en 2 zullen in aparte teams zitten. 
Mochten kinderen willen oefenen of kijken, dit kan elke woensdag van 18.00 - 19.00 uur 
en zaterdags van 10.30-11.30 bij Deto! 
Misschien ook wel handig dat er een ouder is die dit een beetje wil regelen en 
coördineren, keertje oefenen met de teams.....laat maar horen! 
 
 
 
Agenda 
 

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) 

3 april    Nieuwe Rehobode (dinsdag i.p.v. maandag i.v.m. Pasen).  

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 

26 april    Koningsspelen groep 1-6 (georganiseerd door groep 7/8).  

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. 



 

   
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


