
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In en om school 
 
De Hemelse supermarkt 
 
Ik was in een dorpje, ’t lag aan de rand van een park. 
Toen zag ik een uithangbord, dat zei: 
“De Hemelse supermarkt’. 
Ik kwam wat dichterbij en de deur ging vanzelf open 
en voor ik het besefte wat ik deed, was ik al binnengelopen. 
Het personeel bestond uit vele engelen 
Allen, daar waar nodig was tot hulp bereid. 
Eén reikte me een mandje aan en zei: 
“Mijn kind, doe je boodschappen met beleid!” 
Alles wat een mens nodig heeft, was in de winkel te koop 
en het eerste wat ik meenam was een pakje HOOP. 
Wat verder in het pad zag ik ook GEDULD  
en daarnaast was een groot vak, dat met LIEFDE was gevuld. 
WIJSHEID zat in flessen, daarvan nam ik er twee 
en een aantal zakken met GELOOF nam ik toch ook maar mee. 
DE HEILIGE GEEST was niet te missen, uitgestald waar ik maar keek. 
Ook stopte ik even voor artikelen KRACHT en MOED 
want een beetje sterkte doet een mens goed. 
Van GENADE nam ik meteen een grote rol 
en zo raakte mijn mandje al aardig vol. 
Ik liep al richting de kassa om alles te betalen, maar bang dat ik iets vergeten was, bleef ik nog 
wat dralen. 
In een zijpad viel mijn oog opeens op GEBED. 
Ik verlegde iets in mijn mandje en toen paste het net. 
Maar VREDE en VREUGDE pasten niet meer in de mand,  
die hield ik noodgedwongen dan maar in mijn hand. 
Bij de kassa vroeg ik een engel: Wat koste dit alles bij elkaar? 
Hij glimlachte alleen en maakte een laat-maar-zitten gebaar. 
Vol verbazing vroeg ik hem: “wat is hiervan de reden?” 
Hij lachte weer en zei: “Mijn lieve kind, Jezus betaalde al de rekening, lang, heel lang geleden!” 
   
 
 
 
 
 

 

 

Datum:3 april 2018 

Nieuwsbrief: 14 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

 
  
Kind op maandag 

Week 14: 3 – 6 april  Week 15: 9 – 13 april 

Thema: Ik luister 
In de komende weken lezen we verhalen 
over Samuel, een profeet en priester, die 
aan het begin staat van het koninkrijk Israël. 
Het verhaal begint met zijn geboorte. Een 
bijzonder verhaal over een eenzame vrouw 
die bidt, een God die luistert en een priester 
die nieuwe hoop krijgt.  
 

 Thema: Is God hier? 
Waar is God? Daar gaat het over in de verhalen 
van deze week. Samuel hoort de stem van God 
maar herkent hem niet. De Israëlieten denken met 
de ark van God ook God zelf mee te nemen, maar 
God lijkt ver weg. Als het lijkt of God er niet is, wat 
kun je dan doen. Stil afwachten en goed luisteren? 
Of God naar je eigen hand zetten? 
 

Lied van de week:  
Jezus, U bent Heer 

Lied van de week: 
Samuël 

 
Zending 
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 Scherphof 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:€185,50. Dit is werkelijk in al die jaren 

een record bedrag aan zendingsgeld! Mooi hoor. In totaal hebben we nu in vier weken tijd al 
€258,08  aan zendingsgeld is er ingezameld. We hopen over twee weken weer een 
mooi bedrag te kunnen noemen! Spaart u mee? 
 
Kijkochtend 
Aanstaande donderdagmorgen is er kijkmorgen in alle groepen. U bent van harte welkom van 
10.45 uur tot 12.00 uur in de klas(sen) van uw kind (eren). U kunt gewoon naar binnen stappen 
en wanneer u meer kinderen heeft, verdeeld u dan zelf de tijd tussen uw kinderen. 
Om de lessen zoveel mogelijk op dezelfde wijze te laten verlopen als normaal (terwijl het best 
gek is dat papa of mama in de klas zit), vragen we u om jongere broertjes en zusjes thuis te 
laten! Er is hiervoor geen opvangmogelijkheid op school.  

http://www.muskathlon.nl/


 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
2 april:   Rosa-Lynn Holland (groep 2) 
7 april:   Gesy Da Costa (groep 8) 
10 april: Daan Schmidt (groep 8) 
13 april: Thomas Coster (groep 4) 
 

 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!  
 
 
Helemaal vergeten, doordat je nog niet op mijn verjaardagen lijstje stond…  
Op 17 maart was Jimmy Spijker jarig uit groep 3! Nog van harte gefeliciteerd! 
 

 
Einde ouderschapsverlof van juf Marjolein 
Volgende week zal juf Marjolein weer bij ons op school komen. Ze zal m.n. gaan 
werken in groep 1/2. Zo hebben we tot de zomervakantie meer mogelijkheden om 
groep 1/2 te splitsen. Op donderdagmiddag zal juf Marjolein het ouderschapsverlof 
van meester Jaap vervangen in groep 5/6. Juf Bertine is deze week voor het laatst in 
groep 5/6. We bedanken haar voor haar inzet en collegialiteit!  



 

 
 

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  

Vanaf vandaag is Wendy Evers de coördinator van de overblijf. Zij doet dit namens 

Dukkie… 

Het telefoonnummer waarop aan- en afmeldingen mogen worden gedaan, gaat via 

Dukkie (de kinderopvangorganisatie: tel 06 40560018)… U kunt de voicemail 

inspreken of uw boodschap doorgeven aan degene die de telefoon beantwoordt.  

Er komt nog een eigen overblijf mobiele telefoon namens Dukkie, deze wordt z.s.m. 

gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Op dit moment is dit telefoonnummer nog van 1 

van de groepen van Dukkie. Zij zullen de berichten doorzetten naar Wendy.  

 
 
  
 
 

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


 

          

 
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 

 
Wilt u het geld zo mogelijk per kind in een aparte enveloppe meegeven en de naam 
van het kind op de enveloppe schrijven? 
Dit maakt het overzichtelijk voor de groepsleerkracht. Uw kind kan het geld bij de eigen 
leerkracht inleveren. 
 
Kledingactie bag2school       
Na de meivakantie is de inzameling van kledingstukken voor onze kledingactie. 
Van de opbrengsten kunnen we extra dingen voor de kinderen regelen namens de OR.  
Dit schooljaar kan er 10 euro van het totaalbedrag af per kind, op deze manier houden 
we de kosten laag! Dit kan alleen als u helpt met inzamelen van kleding. Net voor de 
meivakantie krijgen alle kinderen weer een kledingzak mee naar huis, maar uiteraard 
mag de kleding ook in gewone vuilniszakken worden gebracht.  
Wat kunt u brengen? 

 Goede kwaliteit tweedehands kleding 

 Lakens 

 Dekens 

 Gordijnen 

 Knuffelbeesten 

 Schoenen (per paar) 

 Riemen/ceintuurs 

 Handtassen 

 Vraag ook familie/ vrienden om bovenstaande artikelen.. elke kilo levert ons 0,30 

cent op! 

 

 

 

 

 

 
 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
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. 

 
 
Schoolvoetbal 
Op 9, 10 en 11 april wordt het schoolvoetbaltoernooi gespeeld bij Voorwaarts in 
Westerhaar. De ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 hebben hierover al mail 
ontvangen. Op 9 en 11 april is het jongenstoernooi (voorrondes en op woensdag 
voorrondes en finale). Op 10 april is het toernooi voor de meisjes (voorrondes en finale). 
De tijden zijn nu nog niet bekend, zodra deze bekend zijn, zullen deze op de website 
geplaatst worden onder nieuws. 
We hebben natuurlijk ook supporters nodig! Groep 7/8, succes met de 
schoolvoetbalwedstrijden!!!! 
 
 



 

 

 

 
Kleuternieuws 
We werken nog over lente en jonge dieren. 
De letters in de lettermuur zijn de p en l. 
 
Vanaf volgende week komt juf Marjolein ons ondersteunen op woensdagmorgen, 
donderdagmorgen en vrijdagmorgen om de week. 
Zo kunnen we vaker een kleine kring creëren om voorbereidende taal en rekenspelletjes 
te doen. Ook kan zij extra aandacht geven aan kinderen die dat nodig hebben! 
 
A.s. donderdag is er een kijkochtend voor ouders. U mag dan tussen 10.45 - 12.00 uur 
een kijkje komen nemen in de klas. 
Als uw kind nog mee wil doen met de mini wk van Deto, geeft u dit dan deze week door? 
De moeder van Jesse heeft eventueel nog voetbalschoenen te leen. 
 
 
 
Agenda 
 

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

9,10 en 11 april    Schoolvoetbaltoernooi 

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 

14 mei    Hoofdluiscontrole in alle groepen 

14 mei    Start kledingactie bag2school (zakken worden 23 mei opgehaald) 

15 mei    Schoolfotograaf  

16 mei    Oud papier 

16 mei    Sportdag op school 

21 mei    Tweede Pinksterdag. De kinderen zijn vrij.  

23 mei    Ophalen kledingzakken 

24 mei    Studiemiddag team. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 

28 mei    OR vergadering 

4 juni    Schoolreis groep 1 - 6 

19 juni     Schoolreis groep 7 - 8 

 
 
 
 
 
 
 

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 
  
   
 



 

   
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


