
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In en om school 
 
Op woensdag 30 mei zijn er wederom stakingen gepland in het basisonderwijs en wel in de 
provincie Overijssel. Veel scholen zullen dus gesloten zijn om een signaal af te geven aan de 
regering dat het zo niet langer kan.  
Ook op onze school merken we een verhoging van werkdruk!  
Daar zijn we ons als team zeer bewust van!  
Hierop zijn ook al wel acties ondernomen door o.a. kritisch te kijken naar bijvoorbeeld de 
administratiedruk. Ook hebben we in alle groepen dubbele bemensing op een dag (of dagdeel) 
om op die manier hulp te kunnen bieden in de eigen groep.  
Dit zijn middelen om de werkdruk tegen te gaan, maar dit is nog niet het signaal naar de overheid 
om jonge mensen weer warm te krijgen voor het prachtige vak van leerkracht! In de nabije 
toekomst zal het steeds lastiger zijn om leerkrachten te vinden om alle groepen te kunnen 
bemensen. Dit merken we nu al in de formatiegesprekken die volop gaande zijn.  
 
We zien en merken dat het steeds lastiger is om vervangingen te kunnen invullen. Op onze 
school zijn er nog maar weinig zieke collega’s geweest dit schooljaar. Het griepvirus is onze 
school wat dat betreft goed doorgekomen waardoor we niet veel vervangers nodig waren. 
Maar binnen ons bestuur zijn er wel klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervangers meer 
te krijgen waren en dat gaat in de toekomst alleen maar een groter probleem worden!   
 
Echter om de school te sluiten op 30 mei, vinden we niet wenselijk. 
De voorgaande stakingen heeft (een deel van) het team wel meegedaan en hebben zij zich ook 
geregistreerd als stakers!  
 
 
Hoofdluiscontrole 
Vanmorgen is er in alle groepen weer een hoofdluiscontrole geweest. Er is geen hoofdluis 
geconstateerd! Fijn dat een ouder zelf een melding gedaan had van hoofdluis en ook al 
behandeld. In principe stond er geen controle gepland tot de zomervakantie, maar omdat dit een 
langere periode betreft, gaan we extra controleren op maandag 18 juni om 8.30 uur.   
We stellen het zeer op prijs om zelf te blijven controleren en mocht u hoofdluis constateren, wilt u 
dit dan melden op school. Dan kunnen we beoordelen of we een hercontrole houden in de 
betreffende groepen.  
 
 
 

 

 

Datum:14 mei 2018 

Nieuwsbrief: 16 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

 
  
Kind op maandag 

Week: 20: 14 mei – 18 mei Week: 21: 22 mei – 25 mei 

Thema: Jou bedoel ik! 
Jezus trok met twaalf leerlingen door het 
land. Hij vertelde het goede nieuws over het 
koninkrijk van God. Maar er zijn nog maar 
elf leerlingen over. Judas, die Jezus 
verraadde, is niet meer bij hen. Het lot wijst 
Mattias aan. Hoewel Jezus nu naar de 
hemel is, gaan zijn leerlingen toch verder 
met zijn werk. Met Pinksteren geeft God hen 
de heilige Geest om hen te helpen bij hun 
werk om mensen aan te spreken. 
 

 Thema: Wie is de Koning? 
Voor Hemelvaart en Pinksteren ging het over Saul, 
die door de profeet Samuel tot koning werd 
gezalfd. Deze week horen we hoe het volk 
kennismaakt met koning Saul. Het lot wijst hem 
aan, maar Saul heeft zich verstopt. De kinderen 
ontdekken dat in de bijbel juist iemand koning 
wordt die niet per se vooraan wil staan.  
 

Lied van de week:  
Heer, wij kijken omhoog (SELA) 
Ik moet weggaan 

Lied van de week: 
Ik ben dankbaar 

 
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:€ 48,55    Dit is werkelijk in al die jaren een record bedrag aan zendingsgeld! Mooi 
hoor. In totaal hebben we nu al €333,23   aan zendingsgeld is er ingezameld. We hopen over 
twee weken weer een mooi bedrag te kunnen noemen! Spaart u mee? 
 
Studiemiddag 24 mei 
Donderdagmiddag 24 mei is er weer een studiemiddag voor het team over ‘thinking for 
learning”. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij!  
 
Sportdag 
Aanstaande woensdag is onze jaarlijkse schoolsportdag! De weersomstandigheden lijken 
prima! De kinderen moeten deze dag sportieve kleding aan (kijk even naar de 
weersomstandigheden of dit een korte sportbroek kan zijn, of een trainingsbroek).  
 
Sportschoenen zijn handig! De kinderen hoeven deze dag geen fruit of drinken mee, dit wordt 
verzorgd door de ouderraad! Mocht het heel warm zijn, dan is een flesje water wel handig!  
 
Uiteraard is iedereen van harte welkom om te komen aanmoedigen!  De kinderen starten om 
08.30 uur gewoon in de klas. Het sportprogramma start om 09.30 uur en rond 11.45 uur zal de 
duurloop plaatsvinden. De sportdag is afgelopen om 12.15 uur.  
 
Ouders die hebben aangegeven om te helpen, kunnen vandaag nog een mail verwachten met 
instructies. 
 
 
 

http://www.muskathlon.nl/


 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Jarigen 
Oeps… vergeten…. Op 6 mei was Matteo jarig! Hij stond niet op de nieuwsbrief! 
Excuses Matteo. Ik hoop dat je wel een leuke verjaardag hebt gehad! 

 
 
De komende twee weken zijn er geen jarige kinderen bij ons op school. 
 
Meester Jelle is jarig op 23 mei! 
 
Alvast een fijne dag! 
 

 
 
Schoolfotograaf 
Morgen komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. In de ochtend worden alle 
individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Vanaf 11.45 uur kunnen er broertjes/ 
zusjes foto’s gemaakt worden van de kinderen die ook nog broertjes/ zusjes hebben 
die niet bij ons op school zitten. U kunt vanaf 11.45 uur die kinderen zelf uit de klas 
halen en naar het speellokaal gaan. De broertjes/ zusjes die allemaal op school 
zitten, worden ’s middags onder schooltijd genomen. (aan het begin van de middag). 
 

 
De achtergrond van de schoolfoto’s is grijze betonkleur (special vintage) met een wit 
houtkleur vloer. Dan kunt u eventueel rekening houden met de kledingkeuze.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GNy5UyhZ&id=DD5198DA496F864EE40A3BE456E8D191C7FEA509&thid=OIP.GNy5UyhZ1Gt11eXKByZ_vAHaE3&q=foto+schoolfotograaf&simid=608038810151748786&selectedIndex=271


 

 
 

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 (Het nieuwe nummer van de overblijf is: 06 36154665 

Bovenstaand nummer is het eigen nummer van de overblijf op CBS Rehoboth!!!.  

 
 
  
 
 

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


 

          

 
 
Kledingactie bag2school       
Deze week start  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! 

Volgende week woensdag worden de kledingzakken weer opgehaald bij ons van school 

(om 08.30 uur).  

Sociaal emotionele vorming 
 
Na de meivakantie staat er een nieuw programma klaar voor sociaal emotionele 
vorming. 
Vanuit de methode “kinderen en hun sociale talenten” komt aan bod: 
- Ervaringen delen.  
 
De schoolregel is: mijn taalgebruik is goed, dat mag iedereen horen”. 
 

 
Verder zullen in alle groepen de stop-loop- praat regel aangeboden worden als 
herhaling.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
Kleuternieuws 
Het nieuwe thema vanaf vandaag is 'de bakker'  en 'de molen'! 
 
We gaan in deze periode een bezoekje brengen aan bakkerij de Kraai in Geesteren op 
woensdag 23 mei en ook aan de Leemansmolen op vrijdag 8 juni. 
 
Voor dit thema mogen de kinderen weer spulletjes meenemen, te denken aan bakvormpjes 
voor in de bakkershoek die we samen met de kinderen willen maken, neptaartjes, broodjes 
etc. (graag voorzien van naam) 
 
De letters voor de lettermuur zijn: b en m 
 
Cas en Damian komen nu elke dag op school! Welkom en veel plezier bij ons in de groep! 
 
Ook is er een nieuwe stagiaire van de opleiding zorg en welzijn, Denise Veldman. Zij is er 
elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Aanstaande woensdag is de schoolsportdag. Wilt u uw kind sportieve kleding aandoen en 
makkelijke schoenen om op te sporten? 
 
 
Agenda 
 

15 mei    Schoolfotograaf  

16 mei    Oud papier 

16 mei    Sportdag op school 

21 mei    Tweede Pinksterdag. De kinderen zijn vrij.  

22 mei    Alle kinderen worden dinsdagmorgen weer op school verwacht. 

23 mei    Ophalen kledingzakken om 08.30 uur 

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

28 mei    OR vergadering 

28 mei    Nieuwe Rehobode 

4 juni    Schoolreis groep 1 - 6 

13 juni    Oud papier 

18 juni     Hoofdluiscontrole 

19 juni     Schoolreis groep 7 - 8 

3 juli     Juffen/ meestersdag 

4 juli     10 minutenavond op verzoek 

6 juli     ANWB streetwise samen met Cbs. De Pölle 

9 juli     Schoonmaakavond 

18 juli     Afscheidsavond groep 8 

18 juli     Rapport mee 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  
   
 



 

   

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


