
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In en om school 
 
Deze week heeft groep 8 de cito eindtoets. Dat hoort er zo bij.. aan het eind van je 
schoolloopbaan!  
We hopen altijd dat er een mooie score uitkomt voor iedereen… Maar wat is dan een mooie 
score? Een mooie score is een score die past bij ieder kind, wat past bij het schooladvies, zoals 
de meesters/ juffen naar je hebben gekeken!  
Groep 8, veel succes! Maak er een mooi resultaat van… voor jezelf! 
Zorg dat je lekker uitgerust bent en er voor gaat! We zijn hoe dan ook al trots op jullie! 
 
 

   
 
Ook groep 7 is aan het toetsen… Zij doen de entreetoets… ook veel succes! Jullie zijn al even 
bezig!  
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Kind op maandag 

Week 16:  16 april – 20 april Week 17: 23 april – 27 april 

Thema: Weet wat je doet! 
Dingen die je doet, keuzes die je maakt, 
pakken soms totaal anders uit dan je 
verwacht. Iets waar je heel trots op bent, 
kan zomaar veranderen in iets waar je 
alleen maar last van hebt. Dat merken de 
Filistijnen in de verhalen van deze week. 
Trots nemen ze de Ark van God buit, maar 
ze komen bedrogen uit. Groep 1/2 en 3/4 
hebben het thema: “Breng dat maar terug”.  

 Thema: Ik weet het niet 
Saul is op zoek. Misschien is dat wel een 
belangrijke eigenschap van een koning in Gods 
naam: Geen koning die alles zeker weet, maar 
een koning die op zoek gaat naar wat verloren is 
gegaan. Ook Samuel is op zoek, naar een koning 
voor het volk. God brengt Saul bij hem en Samuel 
zalft Saul, als teken dat God hem heeft 
uitgekozen. Maar Saul twijfelt, is hij goed genoeg? 

Lied van de week:  
Mijn Redder 

Lied van de week: 
Daar is God 

 
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 
gespaard:€  26,60  Dit is werkelijk in al die jaren een record bedrag aan zendingsgeld! Mooi 
hoor. In totaal hebben we nu al €284,68  aan zendingsgeld is er ingezameld. We hopen over 
twee weken weer een mooi bedrag te kunnen noemen! Spaart u mee? 
 
 Dodenherdenking 4 mei in Vriezenveen 
M.n. in groep 7/8 besteden we aandacht aan o.a. de Anne Frankkrant in onze lessen. Maar 
stichting 4 mei Twenterand wil ook graag de aandacht vestigen op de herdenking in 
Vriezenveen. Men vindt het belangrijk dat er veel basisschoolleerlingen aanwezig zijn bij deze 
herdenking om juist in deze tijden, bewust te zijn wat er fout ging in het verleden.  
Als bijlage bij deze nieuwsbrief het programma rondom de herdenking in Twenterand. 

http://www.muskathlon.nl/


 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
17 april: Siem Overbeeke (groep 5) 
19 april: Giovanni Ritsma (groep 5) 
21 april: Puck Mekenkamp (groep 2) 
23 april: Stan Jonker (groep 6) 
24 april: Jesse Schoemaker (groep 2) 
30 april: Eline Ekkel (groep 8) 
2 mei:    Wender Davenschot (groep 1) 
2 mei:    Niels Dekker (groep 6) 
6 mei:    Dennis Ras (groep 8) 
7 mei:    Bas Nijstad  (groep 5) 
8 mei:    David Bayramov (groep 1) 
10 mei:  Lize Holland (groep 1) 
10 mei:  Damian Ritsma (groep 1, instroom) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!  
 

 
 
 
 Welkom op school 
Na de meivakantie komt Damian Ritsma bij ons op school in de instroomgroep 1. 
We wensen je veel plezier! 
Door een verhuizing komt ook Cas van ’t Goor bij ons op school in groep 1. Cas 
komt van de Eltheto!  
Cas, we hopen dat je snel gewend bent bij ons op 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   

Wendy Evers is 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/


 

          

 
 
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! 

Vakantierooster 2018 / 2019 
Hieronder staat het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar welke is goedgekeurd 
door de GMR en MR van SCOT. Wilt u rekening houden met deze vakanties, buiten 
deze data om, kunnen we niet zonder verlofregeling vrij geven.  

Herfstvakantie  22 oktober t/m 26 oktober 2018 
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019 
Pasen/Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019 
Pinksteren 10 juni 2019 
Zomervakantie 12 juli ‘s middags t/m 23 augustus 2019 

Studiedag SCOT: 14 november 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
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 
Wat hebben we mooie wedstrijden gezien! Bij de jongens bleef het tot de laatste minuut 
spannend, maar uiteindelijk een gedeelde eerste plek samen met de Shalom (door een 
foute telling bij de penalty serie! De shalom gaat door naar de regiofinales, maar onze 
school heeft ook de eerste plek verdiend! 
Bij de meiden waren zij zeker de beste in samenspel! Iedereen werd aangespeeld en de 
sfeer was top! Jullie zijn met een zeer verdiende 4e plek naar huis gegaan! Verderop in 
deze nieuwsbrief het wedstrijdverslag van Thomas Dekker. Thomas bedankt hiervoor! 
Ook de trainers, Herman Abbink van de meisjes en  “Paultje”  (Patrick Webbink) van de 
jongens! Bedankt voor jullie inzet! 
Ook de patat was heerlijk! Bedankt ouderraad voor deze traktatie! 



 

 

 

 
Kleuternieuws 
De komende 2 weken werken we ook een beetje over 'feest', omdat het binnenkort 
koningsdag is en in de meivakantie ook moederdag! 
 
Volgende week gaan we een werkje maken voor moederdag, dus moeders......niet in de 
klas komen dan, anders is het geen verrassing meer! 
 
De letter voor de lettermuur is dan de m! 
 
Vanaf maandag 23 april is er ook weer een stagiaire van de opleiding zorg en welzijn, 
Denise Veldman. Veel plezier bij ons in de groep. 
 
Er komen nog 2 nieuwe kinderen kijken: Cas van ‘t Goor in groep 1 en Damian Ritsma in 
de instroomgroep! Welkom bij ons in de groep! Vanaf de meivakantie komen ze elke dag. 
 
Donderdagmiddag is er een opruimactiedag van Rova. De kleuters zullen 's middags op 
het schoolplein gaan opruimen. 
 
Sommige kinderen (instroom vooral) hebben nog geen foto voor de weekwijzer! 
 
 
Agenda 
 

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    Nieuwe rehobode 

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 

  
   
 



 

   
Schoolvoetbal wedstrijdverslag door Thomas Dekker (groep 7) 
Jongens maandag 9 april ’18 voorwaarts  
We hebben vorige week meegedaan aan het schoolvoetbal. De eerste dag was geweldig want 
de jongens moesten voetballen. Ze hebben alle wedstrijden gewonnen met 2-0 echt mooi om 
naar te kijken, vooral de goals waren mooi. Bram Zagers, Sil Fokke, Douwe Wagt en Daan 
Schmidt, ze hebben alle vier      1 of 2 keer gescoord. Maar de andere jongens pakten de bal van 
de tegenpartij makkelijk af het was geweldig om er zijn. 
  
woensdag 11 april 2018 
Vandaag gingen de jongens nog een poule wedstrijd spelen tegen de bron ze hebben gewonnen 
met 3-0 Sil Fokke, Bram Zagers en Douwe Wagt hebben gescoord. Iets later hebben ze de kwart 
finale gespeeld tegen de regenboog ze hebben 1-0 gewonnen met een goal van Sil Fokke. 
Daarna moesten de jongens tegen font hoofdweg van hen is 1-0 voor de Rehoboth met een goal 
van Douwe Wagt. Weer wat later werd onze finale gespeeld tegen de shalom 1   1-1 gespeeld, 
dus moest het met de penaltys maar de scheids had de rehoboth een penalty te weinig gegeven 
en de Shalom wou niet overnieuw dus zijn we gedeeld 1 .  Door de papieren van Thomas Dekker 
die alles bij had gehouden. 
  
Schoolvoetbal meiden  
Dinsdag 10 april ’18    voorwaarts  
Een dag later was het aan de meiden ze zijn vierde geworden, ze  hebben gewonnen van de 
Eltheto 3 met 6-0 , gelijk gespeeld tegen de Weemewereld 1-1, en gewonnen van de St.Antonius 
met 4-0 waren echt mooie wedstrijden. Toen gingen ze de kwart finale spelen tegen de shalom 
2-0 gewonnen, Daarna de halve moesten we tegen de Weemewereeld 1-1 ,maar ze gingen  
strafschoppen  nemen en hebben het net niet gewonnen ze hebben helaas verloren.  Maar ze 
het echt heel erg knap. Vooral de goals waren mooi en we hebben echt een top scoarster 
Maniek dekker en zelf Nadine Dasselaar heeft gescoard en maartje ook 2 keer echt goed 
gedaan. Nu morgen kijken naar de jongens hoe die het gaan doen, zij spelen op heel veld.  
 
Jongens en meiden die meededen 
  
Jongens  
-       Joey hij zit niet op voetbal maar heeft meegedaan  
-       Quint was onze goede keeper die bijna alle ballen had gestopt  
-       Jonathan is een snelle jongen geeft de ballen goed mee met zijn medespelers  
-       Sil is ook snel heeft een goede conditie en heeft 3 tot 5 keer gescoord  
-       Douwe is ook een snelle jongen weet wat ie doet en heeft ook wel 5 keer gescoord  
-       Dennis is onze goede Verdediger als de bal komt is ie er bij  
-       Joel is ook een goede verdediger net als Dennis is hij erbij 
-       Tim is een goede voetballer hij ging met de bal zo naar een goal dat 1 van de jongens kon 
scoren  
-       Daan Schmidt maakte ook een paar goals is snel en is niet bang voor de bal  
-       Gesy was de aanvoerder de aftrap nemen daar is hij pas goed in  
-       Daan Kobes ging mooi mee naar voren en gaf de bal goed af  
-       Milan kwam mooi mee naar voren maar ook weer mee naar achteren  
-       Bram is gescout bij FC Twente heeft een paar goals gemaakt en is heel snel  
-       Vincent is een goede verdediger heeft ballen bij het goal weggehaald en heeft een goede 
conditie  
  
MEIDEN  
-       Nadine zit niet op voetbal maar heeft 2 keer gescoord  
-       Tessa is onze keeper bij de meiden ze heeft wat ballen door gelaten maar ook 
tegengehouden  
-       Floor heeft een goede conditie, want ze moest van de ene kant naar de andere  
-       Myrthe stond als verdediger ze  kan heel ver schieten  



 

-       Maniek was echt een top scoorster ze heeft wel 7 x gescoord  
-       Eline was net als Myrthe een goede verdediger kon ook ver schieten  
-       Maartje heeft ook 1 of 2 x gescoord en ze is snel 
-       Marin heeft wel met 1 van de wedstrijden een bal op het oor gehad maar ze deed het goed 
-       Nina heeft 2x een bal in het gezicht gehad maar ze zet door  
  
Einde verslag  
Gemaakt door Thomas dekker 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


