
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 
                                 De God van de vrede, 
                                 geeft jou Zijn zegen 
                                 op alle wegen 
                                die je zult gaan. 
 
                                Wanneer het meevalt  
                                of soms ook tegen 
                                bij zon en bij regen,  
                               zal Hij naast je staan. 
 
                               Hij is als een schaduw 
                               die met je meegaat 
                               jou nooit alleen laat 
                               want Hij is trouw 
 
                               Ontvang nu de vrede en de genade  
                               van God onze Vader 
                               Zo zegent Hij jou. 
 
    
 
 
 
 
In en om school 
 
We zijn in gedachten bij een aantal gezinnen bij ons op school die nu moeilijke tijden doormaken 
door ziekte en zorgen om gezondheid.  
We willen er als school (team en kinderen) voor hen zijn, waar dat mogelijk is! 
 

 

 

 

Datum:9 juli 2018 

Nieuwsbrief: 20 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

Afscheid deel 1 

 
Wat waren het mooie jaren op de Rehoboth!  
Bedankt voor alle jaren waarin ik samen met jullie op mocht trekken.  
Voor de prettige sfeer, de waardevolle gesprekken, de openheid, de humor en alle mooie 
momenten. Ik heb het als heel waardevol ervaren!  
Ik vind het fijn om nog een jaar muziekles te mogen geven op deze mooie school. Zijdelings blijf 
ik dus nog een beetje betrokken.  
Ik zie uit naar de nieuwe uitdaging op De Smithoek in Den Ham. Nogmaals dank voor de 
afgelopen jaren, 't ga jullie goed! 
 
Juf Henriëtte  
 
Afscheid deel 2 
 
De komende twee weken, weken van opruimen. Letterlijk en figuurlijk de school en je hoofd 
leegmaken! Alle afstreeplijstjes van de werkzaamheden doorstrepen (en alvast het lijstje 
klaarleggen voor de vakantiespullen die mee moeten.) En spullen in dozen pakken en tijdelijk 
opslaan in het speellokaal of in de opslag.  
 
Ook twee weken die toewerken naar een afscheid. Deze nieuwsbrief is de laatste van mijn 
hand, waar ik 9 jaar geleden de nieuwsbrief ook mocht beginnen.  
De Rehoboth als school op dat prachtige plekje is in mijn hart gaan zitten!  
Wat heb ik hier samen met een mooi team, mooie maar ook soms lastige momenten mogen 
meemaken. 
Ik mocht hier starten als beginnend directeur en wat heb ik veel geleerd! En leer ik nog elke 
dag!  
Fijn om te mogen werken op een school waar iedereen elkaar kent, waar ouders samen met 
leerkrachten ervoor zorgen dat we een toptijd voor de kinderen mogen realiseren!  
Waar de sfeer gemoedelijk is en laagdrempelig!  
Dat zal ik zeker gaan missen!  
Maar klaar voor een nieuwe uitdaging na de zomervakantie om in Wierden aan de slag te gaan. 
Ook daar heb ik zin in! Hoe dubbel dat ook is! Maar eerst alles leegmaken (hoofd en school) om 
daarna met een schone en frisse moed te starten! Alvast een fijne vakantie allemaal! 
 
Juf Irma 
                                      

 



 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

Kind op maandag 

Week 28: 9 juli – 13 juli 2018 Week 29: 16 juli – 20 juli 2018 

Thema: De barmhartige Samaritaan 
Deze week stellen we één verhaal centraal: 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. 
Iemand heeft hulp nodig; degene van wie hij 
het het minst verwacht, helpt hem 
uiteindelijk. Op de maandag wordt in het 
themaverhaal al een voorproefje gegeven 
van het verhaal. 

 Thema: Hoor bij mij. 
Deze week staat in het teken van het verhaal van 
de verloren zoon. Het thema is “Hoor bij mij”. Als 
een vader of moeder die met open armen staat te 
wachten op een kind. Met dit verhaal ontdekken 
de kinderen dat God iedereen uitnodigt om bij hem 
te horen. 
 

Lied van de week:  
Welkom thuis 

Lied van de week: 
Vol ontzag. 

 
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. 
 
Mede door als school voor dit gezin te sparen, heeft Vrezh toelatingsexamen kunnen doen, is 
het 1e studiejaar bijna afgerond én is het komende studiejaar aan de universiteit al betaald. 
We hopen dat we in deze periode en de periode na de zomervakantie de rest van het studiegeld 
(het laatste jaar) bij elkaar kunnen 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 het bedrag van €34,65 gespaard voor dit doel. 
 
Extra vrije dag i.v.m. start verbouwing op vrijdag 20 juli 
In de zomervakantie worden alle lokalen geschilderd en vloeren gelegd. Het schilderwerk start 
zelfs al volgende week. Een verhuisbedrijf komt alle meubilair ophalen en gaat dit opslaan. 
Daarom hebben we moeten besluiten dat alle kinderen vrij zijn op vrijdag 20 juli. Op de kalender 
staat dat alleen de groepen 1/2 en 8 vrij zijn.  
We hopen oprecht dat u voor die ochtend zelf opvang kunt regelen. Mocht dit een groot 
probleem worden, wilt u dit dan z.s.m. kenbaar maken! We proberen dan met u mee te denken 
voor een oplossing. Alvast onze excuses m.b.t. dit late doorgeven. 
 
Klasbord 
Aan het eind van dit schooljaar worden de groepen verwijderd in klasbord. Wilt u nog foto’s 
bewaren, dan kunt u inloggen op klasbord (via de computer) en de foto’s opslaan. Volgend 
schooljaar zullen de groepen opnieuw worden aangemaakt en nieuwe inlogcodes door de 
leerkrachten worden verstrekt.  
 
 
 
 



 

 
Jarigen 
De volgende kinderen zijn de komende weken jarig (ook in de zomervakantie worden 
alle jarigen in deze nieuwsbrief meegenomen). 
10 juli :           Rick Karsten (groep 1) 
13 juli:            Tim Oude Avenhuis (groep 8) 
14 juli:            Jeffrey Companje (groep 5) 
14 juli:            Raf Wessels (groep 1) 
16 juli:            Juf Leonie (intern begeleider) 
21 juli:            Elynn Fikkert (groep 1) 
25 juli:            Juf Marjolein (groep 1/2 en 5/6) 
4 augustus:    Noah Ten Brinke (groep 3) 
5 augustus:    Boaz Goossen (groep 5) 
6 augustus:    Mirthe Hoff (groep 3) 
6 augustus:    Tom Holland (groep 4) 
7 augustus:    Tessa Twiest (groep 8) 
12 augustus:  Bindi Biemans (groep 2) 
15 augustus:  Judith Coster (groep 3) 
18 augustus:   Joost Folbert (groep 3) 
20 augustus:   Emmelie Dekker (groep 4) 
22 augustus:   Juf Antonien (groep 3/4) 
27 augustus:   Myrthe Tijhof (groep 7) 
27 augustus:   Juf Henriëtte (groep 7/8 en muziek) 
28 augustus:   Djielana Heleenders (groep 3, start na de vakantie).  
28 augustus:   Juf Herma (groep 1/2) 
31 augustus:   Fiona Torchalski (groep 7) 
31 augustus:   Jasmijn Holland (start na de zomervakantie in groep 1) 
1 september:   Mies Mekenkamp (groep 4) 
2 september:   Marin van Veen (groep 7) 
 

 
 
Allemaal alvast een fijne en zonnige verjaardag toegewenst, thuis of op vakantie! 
 



 

          

Welkom op school 
Ze is er al even, maar op de vorige nieuwsbrief vergeten te zetten… 
Chayen Hofman is weer terug bij ons op school. Ze zit nu in groep 3. We wensen je veel 
plezier bij ons op school! 
 

 
 
We nemen afscheid van… 
Aan het einde van een schooljaar nemen we afscheid van groep 8. Zij gaan naar het 
voortgezet onderwijs. Natuurlijk hebben we hiervoor eerst nog een afscheidsavond op 
woensdag 18 juli, daar mogen we met de ouders ook de musical bewonderen!  
In het bijzonder willen we de kinderen uit groep 8 nog even noemen: 
 
Maartje Abbink (gaat naar het Canisius in Almelo) 
Gesy da Costa (gaat naar het Erasmus in Almelo) 
Nadine Dasselaar (gaat naar de Passie in Wierden) 
Maniek Dekker (gaat naar het Noordik in Almelo) 
Quint van Dijk (gaat naar het Noordik in Vriezenveen) 
Joey Drees (gaat naar het Noordik in Vriezenveen) 
Eline Ekkel (gaat naar het Noordik in Almelo) 
Joël de Graaff (gaat naar het Noordik in Vriezenveen) 
Tim Oude Avenhuis (gaat naar het Noordik in Vriezenveen) 
Dennis Ras (gaat naar het Noordik in Almelo) 
Daan Schmidt (gaat naar het Noordik in Almelo) 
Tessa Twiest (gaat naar het Noordik in Vriezenveen) 
Douwe Wagt (gaat naar het Noordik in Vriezenveen). 
 
Juf Henriette (gaat naar de Smithoek in Den Ham) 
Juf Irma (gaat naar de Morgenster in Wierden). 
 
We wensen jullie al het goeds toe in de toekomst! En kom zeker nog eens langs om wat 
van je te laten horen!! 
 

 
 

 
 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
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/ 

 
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!!!.  

 

Uitnodiging    uitnodiging    uitnodiging    uitnodiging 
 
Donderdag 19 juli nemen juf Irma Roelofs en juf Henriëtte Teunis afscheid van de 
Rehoboth. 
Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom bent u welkom ’s middags 
van 14.15 – 15.00 uur op school om onder het genot van een hapje en drankje afscheid te 
nemen. 
Ook oud-ouders van leerlingen zijn welkom, misschien kunt u dit bericht doorgeven aan 
deze ouders. 
 
De kinderen zijn die dag dus om 14.15 uur vrij! 
Ze moeten wel gewoon fruit mee en er is ook overblijf die donderdag! 
 
 
 

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


 

 

 

 
Kleuternieuws 
We werken deze week nog over de camping/vakantie! 
A.s. donderdagmiddag mogen er weer tentjes op het veld voor school, dan kunnen we 
daar van 14.00 tot 15.00 spelen. U kunt het tentje meegeven ’s morgens of tussen de 
middag klaarzetten. Ook mogen de kinderen dan een spelletje/campingspulletjes mee om 
mee te spelen. 
 
Donderdagmorgen is ook de doordraaidag! 
De nieuwe groep 1 en 2 zal dan bij elkaar zitten. 
Groep 2 (nieuwe groep 3) gaat na de pauze naar de nieuwe groep 3 en 4! 
Tot de pauze zitten ze bij juf Marjolein. 
 
De kinderen krijgen de laatste week de luizentas en gymtas mee naar huis. 
Wilt u de luizentas uitwassen en evt repareren? Let op… de luizenzak kan niet tegen een 
strijkijzer!  
Ook controleren of de gymschoenen nog passen en na de vakantie weer meegeven. 
 
 
Agenda 
 

18 juli     Afscheidsavond groep 8 

18 juli     Rapport mee 

20 juli     Alle kinderen zijn vrij!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  
   
 



 

   

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


