
 

 

 

 

 

 

 

 

         

        
 
 

Datum:13 maart 

Nieuwsbrief: 13 

Jaargang: 8 

 

In en om school 
 
Onvergelijkbaar 
 
In de natuur hebben alle dingen hun vaste plaats en vaste stek. 
Geen boom, geen berg, geen zandkorrel staat op de verkeerde plek. 
 
Geen tak zo krom, is overbodig, geen paddenstoel groeit er zomaar. 
Geen wolk, geen windvlaag en geen grasspriet is nutteloos en vreemd en raar. 
 
De natuur, die geeft geen cijfers,, zegt niet dat alles beter moet. 
Meet niet en zal ook niet vergelijken, zoals een mens dat meestal doet. 
 
Daarom is ook elk mens en kind onvergelijkbaar met elkaar. 
Dus laten we het unieke zien in ieder woord en elk gebaar. 
 
In elke oogopslag en glimlach. In elke welgemeende daad. 
 
Elkaar in ongelijkheid te ontmoeten, maakt dat je samen verder gaat. 
 

 
  



 

             

Kind op maandag 
 

Week 11: 13 – 18 maart 2017 
 

 Week 12: 20 – 25 maart 2017 

Thema: Jij bent veel waard! 
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en 
begint te stralen. Er klinkt een stem uit de hemel: 
“Dit is mijn geliefde zoon, die Ik heb uitgekozen”. 
“Jij bent veel waard”, zegt God tegen Jezus. 
Maar niet alleen Jezus is veel waard, alle 
mensen zijn waardevol en kostbaar. Dat blijkt uit 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan en 
de woorden die Jezus tegen Maria en Martha 
spreekt.  
 

 Thema: Wat een rijkdom! 
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God 
vragen wat je nodig hebt, Hij zal het geven. 
Denk aan de vogels in de lucht en de bloemen in het 
veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. 
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een 
rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden zijn te druk 
om te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars 
aanschuiven. Wat een rijkdom! 
 

Lied van de week:  
We doen het samen 

 Lied van de week: 
 Als je bidt zal Hij je geven 

 
Jarigen 
 
De komende weken zijn de volgende jarigen: 
19 maart: Jana Sportel (groep 4) 
21 maart: Sem Weultjes (groep 4) 
22 maart: Floor Lemans (groep 6) 
26 maart: Juf Irma  
27 maart: Noëlle Abbes (groep 3) 
 
En op de vorige nieuwsbrief vergeten te melden: 
 
10 maart: juf Marieke (intern begeleider). Nog van harte gefeliciteerd! We hopen dat je een fijne 
verjaardag hebt gehad! 
 

                                                                                      
 
Fijne dag allemaal!!!!!! 
 
 
 
  
 
                                             



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Zending 
De komende periode sparen we voor Philadelphia Namibia. Philadelphia heeft als 
doel om de levenskwaliteit van wees- en kwetsbare kinderen te verbeteren. Om dit 
doel te realiseren werkt Philadelphia met de kinderen zelf, met hun families, en met 
hun scholen. 

Philadelphia vindt het belangrijk dat kinderen weten dat God hun Vader is die van 
hen houdt, en dat ze belangrijk zijn in zijn ogen. Met deze visie proberen we bij de 
kinderen een positief zelfbeeld op te bouwen. We bieden kinderen aandacht, kansen 
om te spelen en zich te ontspannen, maar ook om nieuwe vaardigheden aan te 
leren, zoals het onderhouden van een groentetuintje. Meer informatie vindt u op 
onderstaande website: 

http://www.philadelphianamibia.org/nl  

De afgelopen twee weken hebben we het bedrag van €48,20  gespaard voor dit 
doel. In totaal hebben we nu € 195,89 gespaard.  

Schoolfruit 
Deze week is het volgende schoolfruit aan de beurt: 
Woensdag: komkommer (1 komkommer delen met 6 kinderen) 
Donderdag: sinaasappel 
Vrijdag: appel    
 
 
Mocht uw kind een bepaalde fruitsoort niet lusten, dan mag u zelf fruit meegeven.    
 
Hoofdluiscontrole 
Na een melding van een ouder uit groep 1/2 hebben we vanmorgen een extra 
controle gehouden in groep 1/2. Bij enkele kinderen in deze groep zijn neten en / of 
hoofdluis ontdekt. Deze ouders zijn gebeld.  
Er zal een her controle plaatsvinden op maandag 27 maart a.s in deze groep. 
Ter info: de hoofdluismoeders controleren onze school/ kinderen na elke vakantie op 
maandag. Wanneer er hoofdluis is geconstateerd, controleren zij op afroep om een 
uitbraak te voorkomen. Echter.. de hoofdverantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de 
ouders van de kinderen. We vragen dus met klem aan alle ouders, om regelmatig (1 
keer per week in ieder geval) het eigen kind te controleren. En we stellen het op 
prijs, wanneer u bij uw kind hoofdluis ziet, dit te melden op school (en bij vriendjes/ 
vriendinnetjes, opvang e.d.)  
 
In deze nieuwsbrief is ook het hoofdluisstappenplan nogmaals toegevoegd, met 
hierin tips hoe te handelen wanneer uw kind hoofdluis en/ of neten heeft. Na 
behandeling is het vooral belangrijk om te blijven kammen om alle neten te 
verwijderen! Alvast bedankt voor de medewerking van u als ouders! 
 

http://www.philadelphianamibia.org/nl


 

 
 

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 

       

Themaweek en scholendienst 

Gistermorgen was er de scholendienst in de Ontmoetingskerk in Vriezenveen. Fijn om 

te zien dat er veel kinderen aanwezig waren in de kerk. Ook in de themaweek hebben 

we met elkaar gepraat en gehoord over het thema “Superhelden”. En op 

dinsdagmiddag hebben we groep geknutseld rondom het thema, waarbij we alle 

groepen verdeeld hebben. Erg mooi en fijn om te zien, hoe grote kinderen 

samenwerken met de jongere kinderen om samen te komen tot een mooi resultaat!  

Wij kijken terug op een fijne week en een prachtige scholendienst! Namens ons, ook 

hartelijk dank voor een ieder die hierin meegeholpen heeft met het voorbereiden en 

uitvoeren.  

  
Regel van de week 

De komende periode (tot de meivakantie) starten we met nieuwe thema’s in de school 

rondom de sociaal emotionele vorming van kinderen. In alle groepen worden dezelfde 

thema’s behandeld, natuurlijk wel passend bij de leeftijd. 

 

De komende periode staat centraal het thema “opkomen voor jezelf”. Hoe doe je dat 

dan precies? Wat kan je dan wel doen en wat niet? Ook het thema “jezelf 

presenteren” komt aan bod. Dit wordt ook vaak geoefend bij onze taalthema’s. Hoe 

laat je jezelf zien? Hoe sta je dan! Jij mag er zijn! 

 

De schoolregel die centraal staat, past bij de thema’s uit de methode “kinderen en hun 

sociale talenten”.  De schoolregel is dan ook: 

 

    “Ik ga met anderen om, zoals ik zelf behandeld wil worden”  

 

Misschien kunt u hierover ook thuis met uw kind praten!  

 



 

          

 

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 

In alle groepen is een account aangemaakt en elke groep heeft al volgers. Via klasbord 

worden leuke weetjes, foto’s en uitjes gecommuniceerd met alle ouders. Heeft u nog 

geen account? Vraag dan bij de leerkracht van uw kind naar de groepscode! De moeite 

meer dan waard! 

 

 
Kleuternieuws 
 
Dit is de laatste week dat we werken over het thema 'je lichaam, zintuigen', 
a.s. donderdagmorgen is er weer inloop en kunt u de werkjes van uw kind bekijken! 
 
Wat fijn dat zoveel kinderen een 'ik doos' hebben meegenomen met allemaal spulletjes 
waar ze iets over konden vertellen in de groep, zo leren ze al een beetje zichzelf 
presenteren en dat ging al heel goed! Bedankt ouders voor uw hulp hierbij! 
 
Loïs is inmiddels ook 4 jaar geworden, gefeliciteerd en welkom bij ons in de groep. 
 
Het nieuwe thema wordt lente/Pasen/jonge dieren! 
We willen graag een boerderijhoek maken, mogen de kinderen daar spullen voor 
meenemen? Te denken aan: overal, klompjes, knuffeldieren, hooi, traktor (groot en klein) 
etc. 
Heeft iemand misschien ook nog een paastak voor ons in de klas en evt. een tak met 
bloesem/katjes? Alvast bedankt! 
 
De nieuwe letter voor de lettermuur is de l en de p. 

 
 
 

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


 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Agenda 

 
13 maart    Vrachtwagenproject groep 7/8 

14 maart    Bibliotheekbezoek groep 3 en 4 

21 maart    Ouderraadsvergadering 

23 maart    MR vergadering 

27 maart    Nieuwe Rehobode 

3 – 6 april    Schoolreisgeld betalen deze week 

6 april    Verkeersexamen groep 7/8 

10 april    Praktisch verkeersexamen 

12 en 13 april    Schoolvoetbal 

 
Hoofdluis en nu?? 
We verwijzen hierbij ook naar het luizenprotocol van de GGD wat op onze website is 
geplaatst… Belangrijke tips hieruit staan hieronder.. 
 

Om een verdere uitbraak te voorkomen willen we u vragen of u 
extra wilt controleren? 
Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis of neten constateren, neem dan 

even contact op met school. 
 
Hoe weet u of uw kind hoofdluis heeft? 

1. Controleer uw kind op hoofdluis. 
2. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een speciale luizenkam (te koop bij 

apotheek of drogist). 
3. Kam het haar van uw kind boven een wit vel papier, laken of 

wasbak. De luizen zitten vooral op warme plekjes, zoals achter de 
oren, in de nek en onder de pony. Luizen hebben een grijsblauwe 
kleur. Er kunnen ook druppelvormige witte stipjes in het haar zitten. 
Dat zijn de eitjes of de neten, die vastgekleefd zitten aan de haren 
(in tegenstelling tot roos, wat los zit). 
 

Wat moet u doen als uw kind hoofdluis heeft? 
 Controleer ook de andere gezinsleden op hoofdluis. Koop een 

luizendodend middel bij de apotheek of drogist. Hier kunt u ook 
informatie krijgen over deze middelen. 
(Let op: deze middelen werken vaak niet meer na zwembad bezoek. De 
behandeling moet dan opnieuw.) 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door en behandel daarna het 

hoofdhaar om de luizen en neten te doden. 
 Kam vervolgens de dode luizen uit het haar met een speciale luizenkam. 
 Kam daarna het haar plukje voor plukje met een speciale netenkam om 

ook de dode neten te verwijderen. Om de neten beter te kunnen 
verwijderen maakt u het haar nat met een mengsel van 1 deel water en 1 
deel azijn, óf gebruik crèmespoeling in het natte haar en spoel dit niet uit. 
Daarna zal bij het kammen de plakstof van de neten makkelijker loslaten. 

 Herhaal de behandeling volgens de voorschriften van het middel. 
 Wanneer uw kind. hoofdluis of neten heeft, meld het aan ouders van 

vriendjes/vriendinnetjes of de oppas. Een verdere verspreiding kunt u dan 
helpen voorkomen. 

 
 

ERG BELANGRIJK NA HET BEHANDELEN>>>> BLIJVEN KAMMEN, DAGELIJKS, 
TOTDAT ALLE NETEN ZIJN VERWIJDERD. DIT VERGT EEN LANGE ADEM, MAAR 
IS ECHT HET MEEST BELANGRIJKE! 

 



 

       

       
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


