
 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

Datum:10 april 

Nieuwsbrief: 15 

Jaargang: 8 

 

In en om school 
Als mensen zeggen dat iemand “de koning te rijk” is, gaat het niet altijd over geld. Vaak 
zeggen mensen dat als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar word je 
eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je echt een “rijk” mens? In de Bijbelverhalen 
ontdekken de kinderen hoe Jezus mensen laat delen in het koninkrijk van God. Hij is 
bereid om alles te geven, zelfs zijn eigen leven. Daardoor breekt een nieuwe rijkdom 
aan: met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft, God maakt een 
nieuw begin. 
 
Lieve God, 
Zakgeld kan ik aan mijn moeder vragen. 
Een handvol snoep aan mijn oma. 
Het mooiste speelgoed kan ik voor mijn verjaardag vragen 
(al weet ik niet zeker dat ik het krijg). 
Maar aan wie kan ik vragen om geluk? 
Om een lachbui, om een liedje, om een fijn gevoel? 
Ik dank u God, 
Dat ik dat aan U mag vragen. 
Ik voel me rijk als ik het vraag. 
Amen. 
 
We wensen u alvast fijne Paasdagen toe!  
 
Na de Pasen starten we weer op dinsdagmorgen met de lessen. Groep 8 heeft dan op 
dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen de cito eindtoets.  
Dat is natuurlijk altijd even spannend! Wij als school en team vinden het vooral erg 
belangrijk dat het advies wat de school heeft gegeven, ook past bij het resultaat van de 
cito eindtoets. Daarom wensen we nu alvast de kinderen uit groep 8 heel veel succes bij 
het maken van de eindtoets!  
 
 

 



 

             

Kind op maandag 
 

Week 15: 10 april – 14 april 
 

 Week 16: 18 april – 21 april 

Thema: Voor geen goud 
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek, 
toch? Judas verraadt Jezus voor een zak met 
geld en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet 
kent. Uiteindelijk komt het zo ver dat Jezus 
gekruisigd wordt. Maar dat is niet het einde, want 
voor geen goud laat God het verhaal van zijn 
zoon eindigen in die nacht. Want na Goede 
Vrijdag wordt het Pasen! 
 

 Thema: Dichtbij 
Twee mensen gaan van Jeruzalem terug naar Emmaüs. 
Teleurgesteld. Jezus komt zelf naar hen toe en loopt 
met hen mee, al zien ze het zelf nog niet. 
In het tweede verhaal verschijnt Jezus in de kring van 
zijn leerlingen. Hij komt heel dichtbij; “Kijk naar mijn 
handen en mijn voeten…” Hij eet een stuk vis, zo 
concreet is hij onder hen aanwezig. Daarmee gaat het 
verhaal van Jezus weer verder. 
 

Lied van de week:  
Onderbouw: Als ik mijn ogen sluit 
Bovenbouw: Man van smarten 

 Lied van de week: 
 Onderbouw: Lang leve de Koning 
Bovenbouw: Ja, ik geloof in Jezus. 
 

 
Jarigen 
 
De komende weken zijn de volgende jarigen: 
 
17 april: Siem Overbeeke (groep 4) 
21 april: Puck Mekenkamp (groep 1) 
23 april: Stan Jonker (groep 6) 
24 april: Jesse Schoemaker (groep 1) 
30 april: Eline Ekkel (groep 7) 
2 mei:    Niels Dekker (groep 5) 
2 mei:    Wender Davenschot (groep 1) 
3 mei:    Lissa Tempert (groep 8) 
6 mei:    Dennis Ras (groep 7) 
6 mei:    Matteo van Veen (groep 4) 
7 mei:    Bas Nijstad (groep 4) 
8 mei:    David Bayramov (groep 1)  
 

 
                                                                                      
 
Fijne dag allemaal!!!!!! 
 
 
 
  
 
                                             



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Zending 
Tot de meivakantie sparen we nog 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.  
De afgelopen twee weken hebben we het bedrag van €127,65  gespaard voor dit 
doel. In totaal hebben we nu € 360,76 gespaard. We sparen nog tot de meivakantie 
voor dit doel.  
Na de meivakantie sparen we voor “UP4S” uit Oeganda. Een kinderkoor uit 
Oeganda komt ook op donderdag 22 juni bij ons op school, om workshops te geven 
in alle groepen en zij organiseren een kleine Afrikaanse markt om geld in te 
zamelen. Ook zal er een muzikale voorstelling zijn voor alle ouders en kinderen! Dus 
noteer alvast de datum! 

Wij sparen ook de komende maandagen voor dit project (tot de zomervakantie) om 
hen financieel te ondersteunen. We hopen dat we als school een mooie bijdrage 
kunnen geven aan hen. Hieronder volgt verdere informatie over het spaardoel:  

Stichting UP4S biedt onderwijs en onderdak aan kansarme kinderen in Oeganda. 
Hierdoor worden de kansen op een goede toekomst voor deze kinderen aanzienlijk 
vergroot. UP4S heeft een basisschool en een middelbare school in het dorpje 
Bukomansimbi, waar veel van de kinderen vandaan komen. In 2003 is stichting 
UP4S opgericht door Sylvia Mbabazi en haar man Frank Rus. 

Sylvia is zelf opgegroeid in Bukomansimbi en haar beide ouders wonen er nog. 
Sylvia was zelf in de gelukkige omstandigheid dat ze een goede basis- en 
middelbare schoolopleiding heeft kunnen volgen, maar voor veel van haar 
dorpsgenoten gold dit niet. 

In 1997 is Sylvia in Nederland komen wonen en in 2000 is ze daar getrouwd. Samen 
met haar echtgenoot hebben ze besloten om de kansarme kinderen in 
Bukomansimbi en omgeving een kans op goed onderwijs te geven. Zo ontstond 
stichting UP4S (lees: ‘up for us’, wat zoveel wil zeggen als ‘kom voor ons op’). Dat is 
wat stichting UP4S wil doen: opkomen voor de kansarme kinderen van Oeganda. 

Voor meer informatie… kijk alvast op de website: www.up4s.nl  

Schoolfruit 

Deze week is de laatste schoolfruit levering:  
Woensdag: appel 
Donderdag: mandarijn of waspeen 
 
Alle leerlingen hebben namens schoolfruit.nu een flyer ontvangen met hierin een 1 + 
1 actie (een tweede gratis bioscoopkaartje) voor de film “de smurfen en het verloren 
dorp”.   
 
Verkeersexamen 
Afgelopen donderdag heeft groep 7/8 het theoretisch verkeersexamen afgelegd. 
Iedereen was geslaagd! Gefeliciteerd. Vanmiddag mogen zij het verkeersexamen in 
praktijk laten zien. We wensen jullie alvast veel succes! 
 
.    
 
 

http://www.up4s.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 

  

We nemen afscheid van 

Brian Hoff (groep 1) neemt afscheid op vrijdag  

                                                             21 april. De familie Hoff gaat emigreren naar 

                                                             Canada! Een enorme stap en we wensen jullie 

                                                             natuurlijk veel geluk! Laten jullie nog een keer  

                                                            iets van je horen? We zijn benieuwd naar jullie 

                                                            leven daar! 

                        

                                    
 

Welkom op school 

 
Wender Davenschot wordt in de meivakantie 4 jaar. Hij zal na de meivakantie starten 

bij ons op school in groep 1. We wensen je veel plezier bij ons op school.  

 

David Bayramov wordt direct na de meivakantie 4 jaar. Hij start dan ook bij ons in 

groep 1. Ook heel veel plezier gewenst bij ons op school! 

 
 



 

          

 

Paasfeest 

Op de vorige nieuwsbrief stond de datum fout! Gelukkig waren er veel oplettende lezers! 

Hartelijk dank voor de reminder:  

Op donderdagmorgen 13 april vieren we in alle groepen het paasfeest. Alle kinderen 

eten om 12.00 uur ook op school. De ouderraad verzorgt een paasbrunch.  

Alvast ter herinnering: 

 
Nemen jullie die ochtend zelf een bordje, beker en bestek mee? En misschien wel 

handig… een plastic tas waar het bordje, beker en bestek in kan (eventueel voorzien van 

naam). 

Alle kinderen zijn op 13 april om 14.00 uur vrij! 

Ook de kinderen van de instroomgroep zijn natuurlijk van harte welkom om op school te 

eten! 

 

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! 

 

  
Regel van de week 

Na de meivakantie starten we met het laatste thema uit de methode “kinderen en hun 

sociale talenten.  (tot de zomervakantie)  

 

                          Ervaringen delen.  

Sociale competentie houdt niet op in de klas: u zult thuis ook regelmatig te maken 
hebben met het thema ‘Ervaringen delen’. 
Bijvoorbeeld als u met uw kind praat over dingen die op school gebeurd zijn. 
 
We hopen dat door onze lessen de sociale competentie van uw kind wordt vergroot. En 
u kunt uw kind vragen naar wat het heeft geleerd over ervaringen delen en hier thuis ook 
extra op letten.  
 

De schoolregel die hierbij centraal staat: 
 
Mijn taalgebruik is goed, dat mag iedereen horen!”  
 
 

 
 
 

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


 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Schoolvoetbal 2017  
Alle scholen uit Westerhaar en Vriezenveen nemen deel. De voorrondes van de 
meisjes starten op woensdag 12 april om 13.30 uur en de voorrondes voor de jongens 
om 17.15 uur. Op donderdag 13 april worden de kruis-/troost-/grote finales gespeeld 
voor de meisjes vanaf 17.00 uur en voor de jongens vanaf 18.30 uur. De wedstrijden 
worden dit schooljaar georganiseerd door DOS 37 in Vriezenveen en zullen op dit 
terrein gespeeld worden. U als ouder bent van harte uitgenodigd om te komen 
aanmoedigen! 
 
Koningsspelen 
Beste kinderen van groep 1 t/m 6 en ouders, 
Wij (groep 7 en 8) gaan iets organiseren om de koningsspelen leuk te maken! 
Op vrijdag 21 april mogen jullie allemaal verkleed naar school komen, in rood, wit, 
blauw en oranje. Jullie hoeven geen eten en drinken mee te nemen, want wij verzorgen 
voor jullie een koninklijke traktatie!  
Jullie mogen gewoon om 8.30 uur naar school komen, om 08.45 uur gaan we dan 
allemaal de dans van Kinderen voor Kinderen doen, de Okidodans! 
Als de Okidodans is afgelopen gaan we van 09.00 tot 11.00 uur hele leuke spelletjes 
doen, die wij voor jullie organiseren. Iedereen die wil komen kijken is van harte welkom! 
Deze dag wordt dus helemaal: “Okido!” 
De groeten van groep 7/8 
Gesy, Douwe, Maartje en Nadine 
 

 
 
Nb. Groep 1 – 4 is deze dag om 12.00 uur vrij. Groep 5/6 heeft ’s middags nog gewoon 
school. Groep 7/8 gaat deze middag naar de sportcarroussel. (verdere informatie over 
de sportcarroussel van groep 5/6 op de donderdagmorgen en groep 7/8 op de 
vrijdagmiddag volgt nog via de groepsleerkrachten). 
 
Hoofdluiscontrole 
Na de meivakantie zal er weer een reguliere hoofdluiscontrole zijn in alle groepen. 
Graag rekening houden met de haardracht! Geen moeilijke haarknutsels en geen gel.  
 
Type examen 
Vanmiddag zullen enkele leerlingen van onze school hun type examen afleggen! We 
wensen jullie alvast veel succes!  
 
 



 

 

 

 
Kleuternieuws 
De instroomkinderen mogen ook een foto meenemen voor de weekwijzer, formaat 
pasfoto! 
Vrijdag 21 april zijn er de Koningsspelen bij ons op school, uw kind mag dan verkleed 
komen in bv oranje, rood-wit-blauw. 
 
De Paasviering is op donderdagmorgen 13 april in eigen klas, de kinderen blijven ook op 
school eten en zijn om 14.00 uur vrij! Wilt u een bord, bestek en beker meegeven? Ook 
de instroomkinderen mogen uiteraard blijven tot 14.00 uur! 
 
Voor een werkje hebben we een lievelingsrecept nodig, wilt u dit recept meegeven op 
een A4 of mailen mag ook, dan printen wij het zo uit! Het zou leuk zijn als u dit een beetje 
opleukt met plaatjes e.d. 
 
Stagiaire Anqelique gaat ons binnenkort alweer verlaten, bedankt voor je inzet en veel 
succes met je verdere studie! 
 
Ook Brian Hoff gaat ons binnenkort verlaten, hij gaat emigreren naar Canada, Brian we 
vonden het heel gezellig met jou in de groep, veel plezier in Canada en laat nog eens iets 
van je horen! 
 
Het volgende thema is bouwen/verhuizen, kinderen mogen materialen meenemen die 
hiermee te maken hebben, ook zou het leuk zijn als ze een foto van hun eigen huis 
meenamen! 
 

Agenda 
 

12 april    Oud papier 

13 april    Paasviering en brunch in alle groepen. De kinderen zijn om 14.00 uur  
   vrij 

12 en 13 april    Schoolvoetbal 

14 april    Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij) 

17 april    Tweede Paasdag (alle kinderen zijn vrij) 

18, 19, 20 april    Cito Eindtoets groep 8 (alle ochtenden) 

20 april    Sportcarroussel groep 5/6 

21 april    Sportcarroussel groep 7/8 

21 april    Spelletjesmorgen groep 1 – 6 (koningsspelen) 

24 april – 5 mei    Meivakantie 

8 mei    Hoofdluiscontrole 

8 mei    Nieuwe Rehobode 

8 mei    Start kledingactie Bag2school 

16 mei    Schoolfotograaf 

16 mei    Ouderpraatgroep 

18 mei    Ophalen kledingzakken 

22 mei    OR vergadering 

24 mei     Schoolsportdag 

25 mei    Hemelvaartsdag 

 
 
 
  
   
 



 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


