
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 

   
 
                 
Kind op maandag 

Week 42: 16 oktober – 22 oktober  Week 44: 30 oktober – 3 november 

Thema: Ik ben veranderd 
De verhalen van deze week vertellen ons dat 
mensen echt kunnen veranderen. Jakob komt 
terug in het land waar hij vandaan kwam, maar 
wat is hij veranderd! De kinderen leren dat er 
altijd vergeving is en dat je altijd opnieuw mag 
beginnen.  

 Thema: In je dromen! 
Jozef droomt dat zijn ouders en broers voor hem 
moeten buigen., De dromen vertellen water in de 
toekomst gaat gebeuren. Maar de broers zijn jaloers en 
verkopen Jozef als slaaf. Vooralsnog lijken de dromen 
niet uit te komen. Welke dromen hebben de kinderen? 

 

 

 

Datum:16 oktober 

2017 

Nieuwsbrief: 4 

Jaargang: 9 

 

Afgelopen maandag 9 oktober zijn we 
begonnen met ons project “muziek” onder 
leiding van Joost Visser..  
De hele school zinderde en iedereen liep 
zingend en fluitend het gebouw door… 
En daarna zijn we de hele week aan het 
oefenen geweest.  
Komende woensdagavond mogen we 
van alle groepen bekijken waar ze mee 
bezig zijn geweest! U bent van harte 
uitgenodigd! 



 

         

       

             

 
 
 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
19 oktober: Maureen Lamberts (groep 6) 
3 november: Nadine Dasselaar (groep 8) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

 
 
 
Welkom op school 
Op 11 oktober is Tygo Kelder ook 4 jaar geworden! Hij is dus ook bij ons op school begonnen in 
groep 1. We wensen je veel plezier bij ons op school! 
 

 
 
 
         
 
  



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

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  € 46,78 gespaard voor dit doel. In totaal 
brengt ons dit op €126,60 
 
 
Sociaal emotionele vorming 
Na de herfstvakantie starten we in alle groepen met het nieuwe thema vanuit de 
methode “kinderen en hun sociale talenten”.  
De thema’s die in de periode tot de kerst aan bod komen zijn: 

- aardig doen 

- Een taak uitvoeren 

Ook gaan we verder werken uit het boekje PBS – pestpreventie. De afgelopen 
periode hebben we geleerd dat je als groep het pesten kunt stoppen, door 
pestgedrag als groep aan te pakken. Symbool hiervoor was in alle groepen de 
kaars, als je die geen zuurstof geeft, stopt deze kaars met branden… Ook hebben 
we geleerd hoe te handelen in een pest situatie: stop- loop – praat….Na de 
herfstvakantie gaan we verder met de lessen 3 en 4 uit deze methode. We blijven 
herhalen en oefenen met stop- loop – praat. Thema’s als roddelen en kwetsende 
opmerkingen worden besproken in de groepen.  
De kinderen uit groep 5 – 8 vullen op school vragenlijsten in, hoe zij het vinden op 
school. Hiervoor gebruiken we ZIEN. Deze vragenlijsten gaan o.a. over welbevinden 
en veiligheid op school. 
 
De schoolregels die centraal staan zijn: 

- Binnen de school gedraag ik mij rustig 

- Op het plein brengen we anderen niet in gevaar en lopen we naast de fiets.  

Ook ouders vragen we om hier actief mee te oefenen en als voorbeeldfunctie ook 
niet te fietsen op het plein.  
                                    

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 
 
 
 
 
 



 

 
 

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. Deze week krijgen 

alle kinderen weer een kledingzak mee naar huis (en er zijn er nog meer op school te 

verkrijgen!). De kleding mag ook ingezameld worden in andere zakken/ tassen.. 

Alle oude, maar nog bruikbare kleding/ textiel mag ingeleverd worden: bijvoorbeeld: 

schoenen (per paar vastgemaakt aan elkaar), shirts, broeken, riemen, lakens, dekens, 

gordijnen, handdoeken, knuffels, handtassen etc. Van elke kilo krijgt de school 0,30 

cent voor de OR pot. Hiermee kunnen ze o.a. de prijs van de schoolreisjes behoorlijk 

verlagen! Dus vraag ook familie/ vrienden/ buren etc. of zij ook kledingzakken willen 

inleveren!  

Wat mag niet in de zak: vieze, natte of kapotte kleding, enkele schoenen, lappen, 

matten, tapijten, kussens, dekbedden, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.  

 
 Herhaalde oproep: 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  
 
 

http://www.sco-t.nl/websites/rehoboth/
mailto:i.roelofs@sco-t.nl


 

          

 

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! 
 
Stagiaires 
Ook bij ons op school bieden we stagiaires de mogelijkheid om hun stage bij ons te 
lopen. De stage “helpende zorg”  van Esther in groep 1/2 zit er al weer bijna op.  
Afgelopen donderdag was Marieke Karsten voor het eerst bij ons op school. Zij zit in 
PABO 1 op het Saxion in Deventer. Zij loopt tot en met januari in groep 5/6 haar stage bij 
meester Jaap op de donderdagen (en een enkele stageweek). Daarna gaat ze haar 
stage vervolgen in groep 1/2. 
In januari start in groep 5/6 een vierdejaars PABO student van de Viaa uit Zwolle. Rielle 
Eshuis uit Vriezenveen komt bij ons op school. Dit is haar laatste stage en zij zal na een 
korte gewone stage, haar LIO stage vervolgen in groep 5/6. Tijdens een LIO stage geef 
je volledig les, maar kun je altijd nog terugvallen op de ervaren leerkracht in de groep. 
Dit heeft voordelen voor de student: je kunt al ervaren hoe het is als groepsleerkracht, 
met een ervaren leerkracht als begeleider. Deze stage heeft ook voordelen voor de 
school, we kunnen nu extra zorg bieden, binnen de groep door wanneer het nodig is, de 
groep te splitsen.  
 
Flyer groep 8 

Afgelopen week heeft u per mail de flyer van het voortgezet onderwijs Almelo ontvangen 

met hierop alle data voor open dagen. Op deze flyer was een foutje geslopen, hierop 

stonden de data van 2016. In de bijlage van deze nieuwsbrief de juiste  flyer met de data 

van 2017.  

 

Actie schoenmaatjes/ Edukans 

Als school werken we mee aan actie schoenmaatjes van Edukans. Dit doen we eens in 

de twee jaar en dit jaar is het weer zover. Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen een 

informatiebrief mee met hierop alle informatie m.b.t. deze actie. Van simpele 

schoenendoos tot onvergetelijk cadeau! Uiteraard is de deelname hieraan vrijblijvend, 

maar we hopen op een aantal mooi versierde dozen.  

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Muziekvoorstelling 
Aanstaande woensdagavond is onze presentatieavond van het project voor alle ouders, 
opa’s, oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden.  
Dit muziekfestijn zal plaatsvinden in CCK2 en begint om 18.30 uur.. (Inloop vanaf 18.15 
uur). De avond duurt ongeveer tot 19.15 uur.  
 
De kinderen zitten vooraan bij hun eigen klas.  
 
Na afloop is er voor iedereen koffie/ thee te verkrijgen en voor de kinderen ranja.  
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit zal de school betalen.  
 
Wel willen we u vragen om na te denken over een vrijwillige gift. Via facebook gaat een 
doneeractie rond voor Cynthia, de zus van Siem uit groep 5: Steun Cynthia en haar gezin. 
Bij de koffie/ thee zal een inzamel bus staan, voor een vrijwillige gift, zodat we als school/ 
ouders ook een gezamenlijk bedrag kunnen doneren! Van harte aanbevolen! 

https://www.doneeractie.nl/steun-cynthia-en-haar-gezin/-4095 
 
We kijken uit naar een geweldige muzikale avond! 
 
Nb. Heeft u de foto’s al gezien op de website?  
 
Fijne herfstvakantie 

 
Onze hal is al een tijdje in prachtige herfstsferen! Bedankt decoratie commissie van de 
ouderraad!  
Vrijdag is het herfstvakantie en we wensen iedereen alvast een fijne zonnige herfstvakantie 
toe! Geniet er van allemaal! 

https://www.doneeractie.nl/steun-cynthia-en-haar-gezin/-4095


 

 

 

Kleuternieuws 

We werken nog 1 week over het thema ‘muziek’, aanstaande woensdag is de 
presentatieavond in CCK2! 
 
De letter in de lettermuur is de m! 
 
Na de herfstvakantie beginnen we met het thema ‘herfst’! 
De kinderen mogen dan spullen meenemen die over de herfst gaan! 
De letter in de lettermuur wordt de h! 
 
In de week na de herfstvakantie staan de 10 minutengesprekken voor groep 1 gepland. 
Deze gesprekken vinden plaats zonder de kinderen. 
 
Maandag 30 oktober krijgt u een uitnodiging mee met de tijd.  
 
De gesprekken vinden plaats op donderdagavond 2 november! 
 
Wanneer het niet uitkomt, wilt u dan een nieuwe afspraak maken met de juf? 
 
 
Agenda 

 
 

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 

8 november    Ophalen kledingzakken bag2school (09.00 uur) 

14 november    OR vergadering 

14 november    MR vergadering 

16 november    Voorleeswedstrijd 

 
 

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 
  
   
 



 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


