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In en om school
We hebben thuis een baby’tje,
met kleine roze handjes.
En als hij lacht, dan kijk ik in een mondje zonder tandjes.
Wat raar denk ik dan telkens weer,
de tandjes zijn vergeten…
dat moet wel heel erg lastig zijn,
om zo je brood te eten…

Op zaterdag 9 september is geboren Cas Boshoeve, zoon van juf Marjolein en Dennis Boshoeve.
En natuurlijk is Noud nu een grote broer! We feliciteren hen ook via deze nieuwsbrief met de
geboorte van hun zoon en broertje!

Kind op maandag
Week 38: 18 september – 22 september
Thema: Ik heb het voor je over
God laat Jakob in een droom zien dat hij niet
alleen is, God gaat met hem mee. Jakob reist
naar het land van Laban en ontmoet Rachel.
Voor haar heeft hij alles over. Want als je van
iemand houdt, heb je veel voor iemand over.
Lied van de week:
Onderbouw: Onder, boven, voor en achter
Bovenbouw: Opwekking 594: Uw Naam is heilig

Week 39: 25 september – 29 september
Thema: Kijk dan naar me!
Na zeven jaar werken mag Jakob eindelijk met Rachel
trouwen. Maar na de bruiloft ontdekt hij dat hij niet met
Rachel, maar met haar oudere zus Lea getrouwd is.
Later trouwt Jakob ook met Rachel. En naar Lea kijkt hij
nauwelijks meer om.
Lied van de week:
Iets van alle dieren.

Jarigen
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig:
26 september: Nora Eshuis (groep 7)
26 september: Tim de Graaff (groep 6)
1 oktober:
Sara Dekker (groep 3)
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!

Schaaklessen
Zie de informatie uit de bijlage bijgevoegd bij dezen nieuwsbrief:
Ouders en kinderen die een kijkje willen nemen zijn van harte welkom in
Wijkcentrum de Schelf Binnenhof 51-53 7608 KH Almelo
Wij geven les en spelen op vrijdag van 18.15 tot 19.30 uur.
Voor informatie over het jeugd schaken kunt u terecht bij:
So Ching Tang-Liu, 0628649051
s.c.liu@alumnus.utwente.nl
of Daniel Rameaux, 0546 827742
d.rameaux@outlook.com

Zending
De komende tijd gaan we weer sparen voor de stichting “Mensenkinderen” en in het
bijzonder voor het de Armeense jongen, Vrezh (17). De vader van het gezin was
politieman, maar is in 2014 om het leven gekomen bij een auto-ongeluk en hierdoor
is er geen kostwinner meer in het gezin.
Het gezin moet van € 58,- per maand rondkomen en dat is niet makkelijk. Het gezin
wordt maandelijks ondersteund door het gezin van meester Jaap, zodat in de
basisbehoeften voorzien kan worden en extra medische kosten betaald kunnen
worden.
Vrezh heeft net de medische vakschool afgerond en wil graag tandarts worden,
maar het toelatingsexamen en de studie kosten te veel geld voor het gezin
Tavakalyan.
We willen graag de komende jaren helpen het studiegeld bij elkaar te sparen zodat
deze jongen aan de basis kan staan van een positieve verandering in het gezin én
de arme omgeving waarin zij wonen.
De afgelopen twee weken hebben we €40,66 gespaard voor dit doel.
ICT
Aan het begin van het schooljaar zijn de nieuwe chromebooks geleverd. We hebben
er 10 aangeschaft als vervanging voor enkele oude computers. In totaal hebben we
nu 22 devices als ondersteuning bij onze lessen. In groep 5/6 starten we met een
“pilot” om digitaal de rekentoets van de methode af te nemen. Dit willen we daarna
zo spoedig mogelijk uitbreiden naar groep 7/8 en eventueel andere groepen.
Sociaal emotionele vorming
We starten het schooljaar weer in alle groepen met groepsvormende activiteiten.
De eerste periode staat in het teken van het kennismaken met elkaar. Wat zijn ook
al weer de regels in de groepen? Deze regels worden ook in alle groepen weer
besproken en vooral worden afspraken gemaakt hoe je met elkaar omgaat. Alle
kinderen en leerkrachten ondertekenen deze afspraken van de groep met een
“handtekening”.
Het thema uit de methode “kinderen en hun sociale talenten” is in alle groepen:
samen spelen en werken
De bijbehorende schoolregels die in deze periode centraal staan zijn:

-

Iedereen moet fijn kunnen spelen (op school en op het plein)
Ik ben zuinig op de spullen van school, van anderen en van mijzelf.

Dit zijn ook regels die u thuis met uw kinderen kunt bespreken.
schoolbibliotheek
Op maandagmiddag wil Marieke de Graaff wel de uitleen van de bibliotheek
verzorgen! Daar zijn we heel blij mee!
Overblijf op school
Jolanda Tempert is het aanspreekpunt t.a.v. de overblijf. Voor bijzonderheden, aanof afmeldingen is zij te bereiken op het nummer: 06- 12757474

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
Alle klassen hebben weer een klasbordpagina aangemaakt. Als het goed is, heeft
elke ouder een code gekregen om zich hiervoor aan te melden. Heeft u de code
gemist? Doe dan even een berichtje naar de leerkracht van uw kind (eren). U krijgt
dan de juiste code!

KangoeroeKlupdag 2017
Op woensdag 27 september zullen onze groep 1,2 en 3 ook meedoen met de
KangoeroeKlupdag van Amicitia in Vriezenveen. De kinderen gaan dan kennismaken
met korfbal.
Op woensdag 27 september organiseert Amicitia een KangoeroeKlupdag voor de
groepen 1 t/m 3 van de basisscholen. Dit vindt plaats op ons terrein op sportpark 'T
Midden te Vriezenveen.
Programma:
8:45 uur opening en warming-up
9:00 uur spelletjes
10:00 uur afsluiting
10:15 uur vertrek
Uiteraard zijn ouders en andere familieleden die willen komen kijken van harte
welkom op deze ochtend. Aansluitend op deze dag organiseren wij open trainingen,
deze zijn op zaterdag 30 september en 7 oktober van 9:30-10:15 uur bij Amicitia.

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!
Kleuternieuws
Het nieuwe thema voor de komende 3 weken is ‘boeken’!
We richten een biebhoek in waar de kinderen boeken kunnen lenen.
En we werken ook rondom het prentenboek ‘rupsje nooitgenoeg’.
De inloop is dan op vrijdagmorgen 6 oktober van 8.20-8.30!
U mag dan met uw kind de werkjes en hoeken komen bekijken.
Nog niet alle kinderen hebben gymschoenen mee voor de gymles en een pasfoto voor
de weekwijzer!
De letter die deze weken centraal staat is de b .
De kinderen mogen ook hun lievelingsboek meenemen en hierover vertellen
(presenteren) in de groep!
Op woensdag 27 september is de kangoeroeklupdag bij Amicitia, er hebben zich al
ouders opgegeven bij onze nieuwe klassenmoeder Henny Karsten.
Ook is er in die week op vrijdagmorgen een excursie bij de Leemansmolen, u krijgt van
Henny nog een mail met verzoek wie er kan rijden.

Agenda
18 september
19 september
19 september
27 september
27 september

Het verzet kraakt: workshop groep 7/8
Het verzet kraakt: workshop groep 7/8
Informatie avond groep 7 en 8
Start verkoop kinderpostzegels (groep 7/8)
Kangeroe Klupdag groep 1/2/3

2,3,4 oktober
2 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
18 oktober

Schoolkorfbaltoernooi
Nieuwe Rehobode
Dierendag
Start kinderboekenweek
Studiedag SCOT, alle kinderen zijn vrij
Start projectweek muziek
Ouderpraatgroep
Oud papier
Presentatieavond projectweekmuziek alle kinderen.

Agenda

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

