Datum:3 juli 2017
Nieuwsbrief: 20
Jaargang: 8

In en om school
Op donderdag 13 juli is juf Herma afwezig. Haar zoon en schoondochter trouwen deze dag en we
wensen het bruidspaar en de familie heel veel plezier en geluk. De vervanging in de groep zal
gedaan worden door juf Nadieh Borgmann.
Kind op maandag:
Week 27: 3 – 7 juli 2017

Week 28: 10 – 14 juli

Thema: Een lied maakt alles anders
Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht.
Daar zingen ze een lied en alles wordt anders.
Met de kinderen gaan we deze week op zoek
naar de kracht van muziek, van een lied. In het
laatste verhaal van deze week gaat het over
zeven mannen die doen alsof ze leerlingen van
Jezus zijn, terwijl ze het eigenlijk niet zijn.

Thema: Kijk je uit?
Paulus heeft een prachtige boodschap voor de mensen,
maar hij moet wel uitkijken. Want het vertellen van het
goede nieuws is niet zonder gevaar. Met zijn boodschap
maakt hij een beeldjesverkoper boos.
Tijdens een overtocht lijden Paulus en zijn
medereizigers schipbreuk. In het laatste verhaal komt
Paulus in Rome aan waar hij ook het goede nieuws
vertelt.

Gevonden voorwerpen
Deze week liggen alle gevonden voorwerpen in de hal op de tafel. Op maandag 10 juli zullen de
spullen die er dan nog liggen, weggebracht worden. Kijken jullie er nog even tussen?

Jarigen
De komende weken zijn er de volgende jarigen:
3 juli: Maniek Dekker (groep 7)
4 juli: Danique Dekker (groep 8)
4 juli: Elise Lamberts (groep 1)
4 juli: Joris Lemans (groep 8)
4 juli: Noortje Lemans (groep 8)
5 juli: Meester Jaap (groep 5/6)
6 juli: Marijn Brink (groep 2)
7 juli: Joey Drees (groep 7)
13 juli: Tim Oude Avenhuis (groep 7)
14 juli: Jeffrey Companje (groep 4)
Allemaal een fijne dag!!

Zending
Vanaf de meivakantie sparen we voor “UP4S” uit Oeganda. Op 22 juni is dit koor
ook bij ons op school geweest. Wat een muzikale en leerzame dag is dit geweest
voor onze school. We hebben genoten van de onderlinge communicatie tussen de
kinderen. Ook de workshops waren erg inspirerend. De Afrikaanse markt heeft het
prachtige bedrag van €850,00 opgeleverd. Tot de zomervakantie sparen we nog
voor dit kinderkoor en de school.
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 op de website: www.up4s.nl
De afgelopen twee weken hebben we €40,25 gespaard voor UP4S. Dit brengt het
totaal op: € 167,95
Laatste schoolweken en bijzonderheden
Nog drie weken en dan is het zomervakantie. Tot de zomervakantie zijn er nog een
aantal activiteiten. Deze staan hieronder op een rijtje:
 10 juli: schoonmaakavond. Op deze avond maken we alle lokalen en
materialen schoon. Vele handen maken licht werk. We starten ’s avonds om
19.00 uur en hopen op veel hulp van ouders. Dan zijn we ook snel klaar.
 11 juli: wisselochtend: verderop in de nieuwsbrief meer informatie
 19 juli: de onderbouw- en middenbouw groepen 1 – 7 mogen ’s morgens de
generale repetitie bijwonen van de musical van groep 8.
 19 juli: rapporten gaan mee naar huis
 19 juli: afscheidsavond groep 8 voor ouders, leerlingen van groep 8
 20 juli: schoolfeest. Hier heeft u afgelopen week al een brief over gekregen
met verdere informatie. De kinderen zijn om 14.30 uur vrij deze middag en
u krijgt allen de gelegenheid om meester Erik nog een hand te geven (gelijk
om 14.30 uur) en een hapje / drankje te drinken (bij goed weer op het plein,
anders in de hal).
 21 juli: groep 1/2 en 8 zijn deze dag al vrij. Alle andere groepen zijn op
school en helpen met opruimen. Om 12.00 uur krijgen alle kinderen
vakantie.

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 juffen dag
Wat hebben we een feestelijke en zonnige dag gehad met elkaar! Iedereen zag er
prachtig uit en we hebben genoten. Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme!
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).
Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Wisselochtend op dinsdag 11 juli
De kinderen die in de zomervakantie of net voor de zomervakantie 4 jaar worden
mogen deze ochtend meedraaien in groep 1. Juf Annemiek draait deze ochtend groep
1 en de instroomkinderen. Juf Manon neemt de huidige groep 2 kinderen die ochtend
apart.
Na de pauze gaan alle groepen doorschuiven:
Groep 1 (huidige groep 1) blijft bij juf Annemiek en is dan groep 2. De
instroomkinderen worden dan groep 1.
Groep 2 naar groep 3
Groep 3 naar groep 4
Groep 4 naar groep 5/6
Groep 5 blijft in groep 5/6
Groep 6 naar groep 7
Groep 7 blijft in groep 7/8.
De huidige groep 8 blijft bij meester Erik. Zij nemen allemaal na dit schooljaar
afscheid van de Rehoboth.
Schoolgids
Inmiddels is de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2017 – 2018 bijna klaar.
Vanmiddag komt deze nog aan bod in de MR vergadering. De schoolgids staat elk
jaar op onze schoolwebsite en gaat naar de nieuwe gezinnen die belangstelling tonen
voor onze school. Wilt u echter een papieren versie? Dat kan! Wilt u even een mailtje
sturen naar: i.roelofs@sco-t.nl . Ik zorg dat u een papieren variant krijgt. Na de
zomervakantie zal onze schoolkalender weer aan alle gezinnen meegegeven worden.

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!

Ouderraad
Afgelopen maandagavond 26 juni was de laatste vergadering van de ouderraad. We
hebben diverse activiteiten met elkaar geëvalueerd en de komende activiteiten
besproken met elkaar. Ook stond deze laatste vergadering in het teken van het afscheid
van een aantal OR leden die jaren onderdeel zijn geweest van de OR.
Altine Lemans als voorzitter, Miranda Dekker, Anneke Weultjes en Marjolein Eshuis.
Allemaal moeders met hart voor de school en niet te beroerd om de handen uit de
mouwen te steken! Ook vanaf deze plek nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!

Ook waren er deze avond de nieuwe leden van de OR.
Juliët Folbert
Alice Wezeman
Herma Pot
Simone Mekenkamp en Alide Lemans.
Zij zijn bijgepraat over de werkwijze van de OR. Hartelijk dank voor jullie enthousiasme
om de OR te komen versterken!

Kleuternieuws
We werken over het thema zomer, vakantie.
Er is al een ijscowinkel ingericht waar de kinderen al leuk in spelen. We willen ook nog
een camping inrichten. Hebt u misschien nog een speeltentje voor ons om te gebruiken
en campingspullen zoals: koffer, tas, slaapzak, spelletje e.d.
De grote schoonmaak is op maandag 11 juli om 19.00 uur, u hebt al een mail hierover
gehad van de klassenouder Alice Wezeman, wanneer u niet kunt, wilt u dan op een
ander tijdstip diezelfde week misschien onder schooltijd iets schoonmaken? Graag
even doorgeven aan de leerkracht.
Dinsdag 11 juli is de doordraaidag en de kinderen gaan dan een kijkje nemen in de
nieuwe klas voor volgend schooljaar.

Agenda
10 juli
11 juli
17 juli
19 juli
19 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Schoonmaakavond
Wisselochtend
Nieuwe Rehobode
Oud papier
Afscheidsavond groep 8
Rapport mee
Schoolfeest
Groep ½ en 8 zijn vrij. Andere kinderen krijgen om 12.00 uur
zomervakantie.
4 september
Eerste schooldag na de zomervakantie. Opening op het plein (bij goed
weer).
5 september
Hoofdluiscontrole in alle groepen.
6 september
Oud papier
12 september
Informatie avond voor groep 1
14 september
Informatie avond voor groep 3 en 4
19 september
Informatie avond voor groep 8
5 oktober
Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij.

Agenda

