
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 

 
                 
Kind op maandag 

Week 40: 2 – 6 oktober 2017  Week 41: 9 – 13 oktober 2017 

Thema: Laat me gaan! 
Na jaren voor Laban te hebben gewerkt, wil 
Jakob terug naar het land waar hij vandaan 
kwam. Terug naar zijn familie. Zal Laban hem 
laten gaan? De kinderen bedenken hoe het voelt 
om graag weg te willen.  
 

 Thema: Horen wij nog bij elkaar? 
Jakob vertrekt in het geheim. Een woedende Laban reist 
hem achterna. Ze horen toch bij elkaar? En horen Jakob 
en Esau nog bij elkaar, na het bedrog en na al die 
jaren? De kinderen leren dat er mensen zijn bij wie je 
hoort.  
 

Lied van de week:  
Iets van alle dieren 

 Lied van de week: 
Onderbouw: Heel dichtbij 
Bovenbouw: Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dicht bij 
U komen. 

 

 

 

Datum:2 oktober 

2017 

Nieuwsbrief: 3 

Jaargang: 9 
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 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
12 oktober: Thomas Dekker (groep 7) 
15 oktober: Arianne Pot (groep 4) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Op 1 oktober (gisteren) was juf Nanda ook jarig. Op de vorige nieuwsbrief nog helemaal 
vergeten te noemen, maar als nog van harte gefeliciteerd! 
 

 
         
 5 oktober Dag van de leraar/ studiedag/ staking 
Aanstaande donderdag is de landelijke stakingsdag voor leerkrachten van het basisonderwijs. 
Deze dag hadden de kinderen van SCOT al vrij i.v.m. een studiedag van SCOT. Deze dag is 
echter verplaatst omdat er leerkrachten wilden staken. Ook wij vertrekken donderdag met een 
grote delegatie namens SCOT naar Den Haag om onze stem te laten horen. We willen dat ons 
prachtige vak weer aantrekkelijk gaat worden voor jonge leerkrachten!  
 
Dierendag  
Afgelopen week heeft u een mailtje ontvangen over dierendag! Op 4 oktober is er vanaf 08.15 
uur tot ongeveer 08.45 uur de mogelijkheid om je dier (en) te laten zien aan de klas- en 
schoolgenoten! Denkt u wel aan het plezier voor het dier? En aan de veiligheid voor andere 
kinderen?  
 
Vroeg op school of juist nog langer blijven? 
Soms zijn kinderen al erg vroeg op school (rond een uur of acht) of blijven nog spelen op het 
plein na schooltijd. Wij zijn als school en leerkrachten verantwoordelijk voor uw kind vanaf 08.15 
uur tot 15.30 uur (een kwartier voor schooltijd en een kwartier na schooltijd). Dan loopt er ook 
een pleinwacht op het plein. Na schooltijd mogen de kinderen gerust op het plein spelen, maar 
eerst ga je naar huis om even wat te drinken. Dan weet u als ouders ook waar de kinderen zijn.  



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

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  € 39,16 gespaard voor dit doel. In totaal 
brengt ons dit op €79,82  
 
 
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.  
 
                                    

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 
 
Fietscontrole  
Op maandag 16 oktober is de fietscontrole voor de groepen 5 – 8. Het is belangrijk, 
dat we tijdens de donkere periode goed zichtbaar en met goede fietsen de weg op 
gaan. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de bijbehorende ouderbrief. Hierop 
staat waar gelet gaat worden tijdens de keuring. Misschien kunt u de fietsen van uw 
kinderen alvast nakijken op de punten van de controle.  
 
Instituut Noord en typeles voor groep 6 – 8 
Er bestaat een mogelijkheid om via Typeworld toetsenbordvaardigheid op school te 
volgen na schooltijd. De klassikale les (eventueel hier op school) wordt vervolgd met 
een online cursus. Meer informatie of opgave: 0529-480381 of mail: info@olcn.nl  
Graag zo spoedig mogelijk doorgeven.  
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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! 

 

 
 
 
Bag2school 

Na de herfstvakantie start de kleding actie van Bag2school weer. Binnenkort krijgt 

elke leerling weer een zak mee, waarin kleding, schoenen, tassen, dekbedden etc. 

ingeleverd kan worden .Voor elke kilo ontvangt de school 0,30 cent. De afgelopen 

jaren hebben we hier een flinke bijdrage van het schoolreisgeld af kunnen halen. Ook 

al denkt u, ik heb niet veel…. Alle kleine beetjes helpen. Er zijn ook extra zakken 

beschikbaar om bij familie in te zamelen! Maar de inzameling mag ook in gewone 

vuilniszakken. Spaart u ook mee voor een mooie opbrengst? 

 
Verkeersouder 
Jolanda Tempert was de afgelopen jaren de verkeersouder van onze school. Haar 
jongste dochter is inmiddels van school en nu hebben we nog maar 1 verkeersouder. 
We zoeken dus versterking!  
Wat is de taak van de verkeersouder?  

- Het assisteren bij activiteiten die georganiseerd worden door VVN (veilig 

verkeer Nederland). Dit is bijv. streetwise op onze school, de fietsenkeuring, 

het vrachtwagen project en het landbouwvoertuigen project. Ook bij het 

verkeersexamen zijn zij het aanspreekpunt voor de organisatie.  

- Aanwezigheid namens onze school bij de vergadering van Twenterand (alle 

verkeersouders van de scholen). Hier kun je ook gevaarlijke situaties 

aankaarten aangaande onze school.  

De fietsenkeuring is jaarlijks, alle andere activiteiten zijn om het jaar. Qua 
tijdsinvestering valt het dus enorm mee. Komend jaar is streetwise weer aan de beurt. 
Dit is een ochtend programma.  
De moeder van Tim en Bram Oude Avenhuis is op dit moment ook verkeersouder. 
Voor vragen kun je altijd bij haar terecht. We hopen op minimaal 1 ouder die wel 
belangstelling heeft. Aanmelden mag bij i.roelofs@sco-t.nl  
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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! 
 
Ambitiegesprekken voor de groepen 2 – 8.  
De komende weken staan in het teken van de ambitiegesprekken. Deze gesprekken 
worden met u als ouder (s), uw kind en de leerkracht gevoerd.  
Deze gesprekken staan in het teken van de ontwikkeling van uw kind. Wat wil hij/ zij 
leren, wat heeft hij of zij nodig van de leerkracht en van zijn ouders/ verzorgers.  
Waar moeten we met elkaar opletten. Wat vind je kind nog lastig of wat kun hij juist heel 
goed! 
Afgelopen schooljaar hebben we hiermee geëxperimenteerd. We noemden ze toen 
driehoeks gesprekken. Dit schooljaar zullen we vaker ambitiegesprekken voeren.  
Omdat we de gesprekken met het kind erbij voeren, hebben we een aantal momenten 
gekozen, verspreid over meerdere dagen. De leerkracht zal u informeren over de 
mogelijkheden en tijden waarop u kunt intekenen. Gesprekken samen voeren met uw 
kind hebben we als leerkrachten vorig jaar erg positief ervaren. Ook vanuit de ouders  en 
kinderen kwamen positieve geluiden.  
Echter…. Soms wilt u als ouder de leerkracht ook wel even alleen spreken. Dat kan altijd 
buiten de gespreksmomenten om! Maakt u gewoon even een afspraak via mail of 
telefoon.  
 
Tienminutengesprek groep 1 
Voor groep 1 (zij zijn nog maar net op school) hebben we deze ronde nog geen 
ambitiegesprek. Alle ouders van groep 1 worden uitgenodigd voor een 10 
minutengesprek na de herfstvakantie. Dit is nog zonder kind! Op de schoolkalender staat 
dat deze avond op 31 oktober is. De leerkrachten zijn echter verhinderd op deze avond. 
U ontvangt een uitnodiging voor donderdagavond 2 november. 
 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is dit jaar van 4 oktober t/m 14 oktober. Dit schooljaar hebben we 
er voor gekozen om onze projectweek te richten op “Muziek”. Door de subsidie impuls 
muziekonderwijs willen we dit schooljaar met de projectweek een aftrap geven.  
Toch willen we u middels deze nieuwsbrief informatie geven over de activiteiten rondom 
de Kinderboekenweek hier in Vriezenveen.  
Het thema van de landelijke Kinderboekenweek is “Griezelen”. In de bibliotheek van 
Vriezenveen wordt o.a. een boekenspeurtocht gehouden! Meer informatie over de 
Kinderboekenweek kunt u lezen in bijgevoegde flyer.  
Boeken en (voor) lezen wordt gedurende het gehele schooljaar onder de aandacht 
gebracht in alle groepen. 
 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Muziek 
De eerste muzieklessen zijn gegeven! Wat een feest om samen te kunnen genieten van 
muziek.  
De kinderen van groep 1/2  hebben gewerkt met pulsontwikkeling: werken aan maatgevoel. 
Dit hebben ze gedaan met het liedje “De Zee”, waarin naast maatgevoel ook begrippen als 
voor/ achter, links/ rechts, boven/ onder terugkwamen. Met het liedje “Lopen Lopen” hebben 
ze verder gewerkt aan maatgevoel door het stoplichtspel te spelen. Spelen op 
instrumentjes, lopen in de maat en tegelijkertijd zingen was best moeilijk, maar na een tijdje 
oefenen, deden de kinderen het supergoed! 
 
De kinderen van groep 3/4 hebben in de eerste les gewerkt met het lied “Start de dag”. 
Door middel van boomwhackers hebben de kinderen meegespeeld. Met uiterste 
concentratie deden de kinderen goed mee en klonk het prachtig! De tweede les leerden de 
kinderen grafische notatie door middel van het lied “Ik Zie Een Spoor” en “De Zebrablues”. 
De kinderen leerden ritmes spelen en konden dat door elkaar heen in een ritmespeelstuk. 
Heel goed gedaan! 
 
De kinderen van groep 5/6 begonnen met het lied “Te Laat”. In dit lied leerden kinderen 
ritmes te reproduceren en speelritmes herkennen in een maat. In de tweede les leerden de 
kinderen wat een quodibet is: meerdere partijen die door elkaar heen zingen. Met het lied 
“Vrij” hebben ze hier een begin mee gemaakt. Het klonk heel mooi! 
 
De kinderen van groep 7/8 hebben ook gewerkt met het lied “Te Laat”. In deze groep 
hebben we het nu over scatten. Oorspronkelijk begonnen in de jazzmuziek, maar inmiddels 
in veel muziekstijlen te herkennen. Het klonk in de eerste les al heel goed (al was het wel 
lastig hoor, zo snel scatten!). Volgende week gaan we verder door zelf een yell te bedenken 
in scatklanken. 
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Kleuternieuws 

We werken nog 1 week over het thema ‘boeken’! 
Het volgende thema is schoolbreed ‘muziek’, op maandag 9 oktober start dit thema, we 
krijgen workshops en gaan veel met muziek bezig…. 
Ook zal er een presentatieavond zijn op woensdag 18 oktober in CCK2, waarbij u als 
ouders uitgenodigd wordt! U krijgt hierover nog nader bericht! 
 
Zijn er misschien ouders die een muziekinstrument bespelen en dit in de klas van uw kind 
willen laten horen? Zo willen we kinderen kennis laten maken met allerlei soorten muziek 
en instrumenten. U kunt zich aanmelden bij de juf! 
 
De inloop van het thema boeken is aanstaande vrijdag van 8.20-8.30 uur! 
U kunt dan de hoeken en werkjes bekijken samen met uw kind! 
 
Deze week mag uw kind nog zijn/haar lievelingsboek meenemen en presenteren! 
A.s. woensdag is het dierendag! De kinderen mogen een dierenknuffel meenemen als ze 
dat willen. 
 
Bij het thema muziek wordt de letter voor de lettermuur de m! 
Hebt u voor een werkje nog oude knopen die wij kunnen gebruiken? 
Nog niet alle kinderen hebben een foto voor de weekwijzer! 
Ook zijn alle rapporten nog niet binnen, wilt u even kijken of die nog thuis ligt? 
Tygo Kelder komt deze week alvast kijken, veel plezier bij ons in de groep Tygo! 
 
 
Agenda 

 
 

3 en 4 oktober    Korfbaltoernooi 

4 oktober    Dierendag 

4 oktober    Start kinderboekenweek 

5 oktober    alle kinderen zijn vrij 

9 oktober    Start projectweek muziek 

10 oktober    Ouderpraatgroep 

11 oktober    Oud papier 

18 oktober    Presentatieavond projectweekmuziek alle kinderen.  

23 – 27 
oktober 

   Herfstvakantie 

30 oktober    Hoofdluiscontrole in alle groepen 

30 oktober    Start kledingactie bag2school 

1 november    Dankdag voor gewas en arbeid 

2 november    Tien minutenavond groep 1.  

7 november    Nationaal schoolontbijt 

 
 

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 
  
   
 



 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


