
 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

Datum:19 juni 2017 

Nieuwsbrief: 19 

Jaargang: 8 

 

In en om school 
Zoals u heeft gelezen in de mail afgelopen week, zal op dinsdag 27 mei een landelijke prikactie 
worden gehouden door alle basisscholen in Nederland. We geven het eerste uur van de dag 
geen onderwijs! De kinderen worden om 09.30 uur op school verwacht.  
 
Vandaag krijgen alle oudste kinderen een briefje mee voor de 10 minutenavond voor de groepen 
1 – 7. Deze avond is facultatief. Niet alle ouders hoeven te komen, maar krijgen wel de 
mogelijkheid om nog een keer met de leerkracht te spreken bij dringende vragen. Ook kunnen de  
leerkrachten enkele ouders uitnodigen voor een gesprek om bijzonderheden door te spreken. 
Indien u gebruik wilt maken van deze avond, wilt u dan het retourbriefje weer inleveren voor 
woensdag 21 juni! Zo hebben we deze week de tijd om de avond in te delen.  
 
We hebben te maken met zonnige temperaturen… misschien ten overvloede, maar de zonkracht 
is krachtig.. Wilt u uw kinderen ’s ochtends (en tussen de middag) insmeren met goede 
zonnebrand crème!  
 
 
 
Kind op maandag: 
 

Week 25: 19 – 23 juni 
 

 Week 26: 26 – 30 juni 

Thema: Pak mijn hand! 

Petrus durft het aan om te doen wat Jezus deed. 
Hij pakt de hand van een gestorven vrouw en 
roept “sta op!” En het wonder gebeurt opnieuw, 
de vrouw staat op. Petrus gaat de weg die lijkt op 
die van Jezus, ook de donkere kanten. Hij wordt 
vastgeketend en zwaar bewaakt in de 
gevangenis. Maar nu ervaart hij zelf hoe het is 
als iemand je bij de hand neemt om een nieuw 
begin te maken. Hij staat op en loopt de 
gevangenis uit.  

 Thema: De waarheid zeggen 

In de verhalen van deze week gaat het over de 
waarheid zeggen. Twee mannen, Barnabas en Paulus, 
gaan op reis. Ze gaan overal vertellen over wie Jezus is 
en wat hij gedaan heeft. Sommige mensen geloven wat 
ze vertellen, anderen denken dat het niet waar is. 
In Fillipi ontmoet Paulus een slavin, ze is bezeten. 
Paulus roept de naam van Jezus Christus uit, waardoor 
ze zich kan bevrijden uit wat haar in de greep hield.  
 

Lied van de week:  

Natuurlijk (als je Jezus kent) 

 Lied van de week: 

Heer, U kent mij als geen ander 

 



 

             

 
 
Jarigen 
 
De komende weken zijn er de volgende jarigen: 
23 juni: Sem Dasselaar (groep 1) 
23 juni: Jonathan Engberts (groep 8) 
26 juni: Meike Kobes (groep 8) 
29 juni: Anne-lieke Dekker (groep 6) 
30 juni: Nina Ibbenhorst (groep 6) 
 
Allemaal een fijne dag!! 
 

 
                                             



 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

 
Zending 
Vanaf de meivakantie sparen we voor “UP4S” uit Oeganda.  

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  

De afgelopen twee weken hebben we €41,65 gespaard voor UP4S. Dit brengt het 
totaal op: € 127,70  

 
Donderdag 22 juni 
Aanstaande donderdag komt het kinderkoor UP4S op school. De kinderen zullen ‘s 
morgens al door het kinderkoor ontvangen worden op het plein met zang en dans. 
De bel zal dus iets later gaan als normaal. De gehele ochtend zal in het teken staan 
van workshops in alle groepen. ’s Middags zullen de kinderen uit Oeganda een 
programma hebben met de bovenbouwgroepen.  
Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom op het plein om met uw kind langs de 
Afrikaanse markt te gaan en het koor te luisteren. U kunt zelf bepalen of u hiervoor 
wilt blijven. Voor de onderbouw groepen kunt u uw kind vanaf 14.55 uur uit de klas 
ophalen. (groep 1- 2). De andere kinderen komen om 15.00 uur naar buiten.  
Op de Afrikaanse markt kunnen allemaal kleine dingen gekocht worden. De 
spulletjes die gekocht kunnen worden zijn allemaal tussen de €1,00 en €10,00,-  
(te denken valt aan: armbandjes, trommeltjes, beeldjes etc). Dit alles komt ten goede 
aan het kinderkoor. Ook het zendingsgeld wat we op maandagmorgen inzamelen 
komt ten goede aan de kansarme kinderen in Oeganda. We sparen door tot de 
zomervakantie. Het wordt vast een mooie dag met veel zang en dans!  
 

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 

  

Meesters en juffendag  
Op dinsdag 27 juni zijn we allemaal weer tegelijk jarig. Jullie mogen dan ook verkleed 
op school komen. Deze week volgt nog verdere informatie van de leerkracht. 
Let op… deze dag beginnen we om 09.30 uur!! 
  
Vakantie lezen 
Het is bekend dat kinderen die niet graag lezen of niet zo goed zijn in lezen na de 
zomervakantie weer terugzakken in hun leesniveau. De zomerdip ook wel genoemd.  
Het is belangrijk om te blijven lezen en om dit te onderhouden. Daarvoor zijn diverse 
mogelijkheden naast de normale mogelijkheden (bibliotheekbezoek). 
 

Lezen in de zomervakantie met de Vakantiebieb-app!  

Je kunt in de zomer t/m 31 augustus de Vakantiebieb-app downloaden zodat 
je tijdens de vakantie fijn boeken kunt blijven lezen!   

De bibliotheek komt deze zomer met een nieuwe editie van de VakantieBieb 
met leuke jeugd e-books voor kinderen van groep 3 t/m 8.  Vanaf de site 
www.vakantiebieb.nl  kan je de app downloaden.   

Vorig jaar hebben we hier veel positieve reacties op ontvangen. Een 
aanrader!  

Mini WK bij Deto 
Enkele kinderen uit groep 1/2 hebben meegedaan met het mini WK. Wat een mooie 
foto’s en wat een plezier straalde daarvan af! Ook de ouders die dit hebben helpen 
organiseren… hartelijk dank!  
 
Waterfeest 
Vanmiddag, omdat het zo warm is vandaag, sluiten we de dag af met een 
waterfeestje voor de groepen 3 - 8… We hebben geprobeerd om de ouders tijdig te 
bereiken via klasbord.  
Nemen jullie mee: waterpistool, zwemkleding of kleding die nat mag worden en een 
handdoek. Ook zonnebrandcrème is handig. 
 
Schoolfoto’s 
Vorige week (groep 3 – 6) en vandaag (groep ½ en 7/8) krijgt u de inlogkaart mee 
voor de schoolfoto’s. Deze inlogcodes zijn 1 jaar geldig. Wanneer u binnen 7 dagen 
na het uitdelen van de inlogkaarten een voordeelset besteld, dan ontvangt u  een 
extra portret foto gratis.  



 

          

 

 

 

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! 

 

  
 
 
 
Kamp groep 7/8 

 
 
Wat hebben we een fantastisch kamp gehad met groep 7 en 8 op Ameland. ’s Ochtends 
vertrokken we om 06.15 uur bij school.  We kwamen met een kleine vertraging (door de 
boot) aan op het eiland, maar dat mocht de pret niet drukken! Onder een brandend 
zonnetje en met een vriendelijk briesje hebben we een sport toernooi gehouden op het 
strand. ’s Avonds gingen we de zonsondergang bekijken op het strand en daarna 
hoorden we nog een spannend verhaal in de bossen en deden we nog een spel. 
Uiteindelijk zagen we tegen een uur of 01.00 uur allemaal ons bed. Op donderdag 
hebben we de vuurtoren beklommen en zijn daarna naar het strand vertrokken. De 
middag eindigde met wadlopen onder begeleiding van de gids en een krokodil (en aan 
het eind door enkele kinderen met het (wad) buikschuiven. U kunt wel raden hoe 
iedereen er uit zag! (en de douches na de tijd). De avond stond in het teken van lachen, 
gieren en brullen bij de spelletjes. Op vrijdag zijn we nog naar het natuurcentrum 
Ameland geweest en hebben we nog gewinkeld in Nes. Daarna fietsten we richting de 
boot. Om 15.15 uur waren we weer in Holwerd. Om ongeveer 17.30 uur waren alle 
auto’s weer in Vriezenveen. Al met al…. Een geslaagd kamp!  

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


 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Kleuternieuws 

Het laatste thema van dit schooljaar is 'feest, zomer, vakantie'!  

We gaan alle letters herhalen die we dit schooljaar hebben gehad.  

We willen een ijscokraam inrichten en daarna ook nog een camping om in te spelen, 
hebt u nog spullen die we daarvoor kunnen gebruiken? Te denken aan tentjes, 
kampeerspullen, campingspelletjes....  

Misschien zijn er ouders/opa's of oma's die het leuk vinden om een groentetuintje in te 
richten en hierbij ook regelmatig de kinderen erbij betrekken. U kunt dan natuurlijk ook 
de groente zelf oogsten voor eigen gebruik ;)  Onze schooltuin ziet er nu niet meer zo 
mooi uit.....wanneer u belangstelling hebt laat het horen!  

We hebben voor de kleuters niet veel kleding in kleine maat, zoals broekjes voor 
jongens en meisjes, maat 104/110, hebt u nog oude kleding over die wij kunnen 
gebruiken voor 'ongelukjes' op school? Ook hemdjes voor jongens hebben we niet! En 
sokken voor meisjes. Alvast bedankt!  

Donderdag komt het kinderkoor UP4S bij onze school op bezoek, zij geven in elke 
groep workshops. Het wordt vast een hele gezellige dag :)  

Binnenkort zijn er weer de laatste 10 minuten gesprekken, wanneer we het nodig 
vinden, krijgt u hiervoor een uitnodiging, maar u mag natuurlijk ook zelf aangeven dat u 
graag op gesprek wilt komen.  

Dinsdag 27 juni is er de juffen en meestersdag en vieren we de verjaardagen van alle 
juffen en meesters. De kinderen mogen dan verkleed komen!  

Vrijdag 30 juni neemt Nina Bolte alweer afscheid, haar stage zit er dan weer op!  

Nina bedankt voor je inzet en veel succes met de verdere studie! 

Agenda 

20 juni    OR vergadering 

22 juni    Kinderkoor UP4S op bezoek 

27 juni    10 minutenavond op uitnodiging van lkr. 

27 juni    Juffen/ meesters dag 

3 juli    Nieuwe Rehobode 

10 juli    Schoonmaakavond 

19 juli    Oud papier 

19 juli    Afscheidsavond groep 8 

19 juli    Rapport mee 

20 juli    Schoolfeest 

21 juli    Groep ½ en 8 zijn vrij. Andere kinderen krijgen om 12.00 uur 
zomervakantie.  
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