
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
Teamwerk 
Een beroemde organist geeft een concert in een oude kerk. Het orgel is niet uitgerust met een 
elektrische windvoorziening, maar er moet met de hand gepompt worden. Een jongeman is 
bereid gevonden om de blaasbalgen te bedienen. 
Alles ging prima, tot het moment waarop de jongen zijn hoofd om de hoek stak en tegen de 
organist fluisterde: “we doen het goed samen, vind je niet?”.” Hoe bedoel je samen?” 
protesteerde de organist. 
Een paar minuten later, midden in een mooi stuk, stopte het orgel plotseling en gaf geen enkel 
geluid meer. De organist trok wanhopig aan alle registers en drukte op alle knoppen, maar 
tevergeefs. 
Toen zag hij het hoofd van de jongen opnieuw om de hoek, met een brede glimlach op zijn 
gezichte. Hij zei: “Snap je nu wat ik bedoel met samen?”. 
 
De voorstelling op woensdagavond 18 oktober hebben we ook samen gedaan, niet 1 kind 
maakte het concert, maar doordat we het met elkaar deden, klonk het geweldig. Samen hebben 
we het prachtige bedrag van €350,00 ingezameld voor Cynthia. En onze bestuurders  van SCO 
Twenterand hebben dit bedrag verdubbeld door ook €350,00 over te maken. Ook groep 5/6 is 
nog samen aan het werken om met de klas ook een bedrag bij elkaar te brengen. Dit doen ze 
samen voor de zus van Siem (hun klasgenoot en vriendje).  
Ook maken we samen de school: kinderen- ouders- leerkrachten..  
Dat komt ook bij de ambitiegesprekken voortdurend naar voren!  
We hebben elkaar nodig om te komen tot een prachtig resultaat voor uw kinderen! 
Samenwerking is zo belangrijk! 
 
Ongelukje 
Maniek Dekker heeft bij het turnen dit weekend haar elleboog gebroken en ze heeft een operatie 
ondergaan. Nu herstellen! Veel beterschap Maniek!               
Kind op maandag 

Week 45: 6 november – 10 november  Week 46:  13 november – 17 november 

Thema: Leg uit! 
Als de vrouw van Potifar met de jas van Jozef 
achterblijft, heeft Jozef iets uit te leggen. Hij komt 
in de gevangenis terecht. Daar mag hij de 
dromen van de schenker en de bakker uitleggen. 
En later mag zij zelfs de dromen van de farao 
uitleggen. Door de verhalen van deze week 
ontdekken de kinderen dat sommige dingen wel 
en sommige dingen niet uit te leggen zijn.  

  

 Thema: Vergeet mij niet! 
Jozef zit nog steeds in de gevangenis. Is iedereen hem 
vergeten? In de verhalen van deze week ontdekken de 
kinderen dat Jozef niet vergeten wordt. Niet door de 
schenker, niet door zijn broers en niet door God. De 
kinderen leren dat het belangrijk is dat niemand wordt 
vergeten.  
 

Lied van de week: 
Jozef, alles wat je droomt 

Lied van de week: 
Opwekking 798: Houd vol 
 

 

 

 

Datum:6 november 

2017 

Nieuwsbrief: 5 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

 
 
 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
17 november: Roos Jansen (groep 4) 
17 november: Sanne Jansen (groep 4) 
20 november: Luuk Hoff (groep 1) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

 
 
 
Welkom op school 
Luuk Hoff is bijna 4 jaar! We wensen hem alvast een fijne verjaardag en natuurlijk alvast 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  €130,75  gespaard voor dit doel. In totaal 
brengt ons dit op €257,35 
 
 
Sociaal emotionele vorming 
Na de herfstvakantie zijn we gestart 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 
 
Schoenendoosactie 
U kunt nog tot maandag 13 november 13.15 uur de schoenendozen inleveren voor 
de schoenendoosactie. Op maandagmiddag brengt juf Antonien deze naar het 
inzamelpunt.  
 
 
 



 

 
 

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 

Aanstaande woensdagmorgen om 08.30 uur worden de kledingzakken weer 
opgehaald bij onze school. Inmiddels zijn er al veel zakken ingeleverd! Heeft u nog 
zakken thuis? Of heeft u de kasten nog niet nagekeken? We zijn er als school heel blij 
mee!!! Op deze manier kunnen we de schoolreiskosten erg laag houden. Bij de 
volgende nieuwsbrief hoort u de opbrengst.  
 
Overblijfhulp 
We zoeken nog ouders/ extra hulp bij de overblijf. We hebben inmiddels een team 
overblijfkrachten (Jolanda, Brenda en Miranda) die de overblijf samen verzorgen. We 
zoeken voor de maandagmiddag een vrijwilliger die tegen vergoeding wil helpen bij de 
overblijf. Tevens zoeken we overblijfkrachten die beschikbaar zouden willen zijn, voor 
inval (in geval van ziekte of anders). Voor deze vrijwilligers is een vergoeding per 
keer! Wie wil helpen bij de overblijf? Je kunt je aanmelden bij Jolanda Tempert of Irma 
Roelofs. 
 
Rondgang vertrouwenspersoon 
Op maandag 13 november gaat juf Antonien weer langs bij alle klassen om te 
vertellen over haar rol als contactpersoonpersoon. De kinderen krijgen daarna ook de 
folder mee naar huis, zodat u die ook kunt inzien.  
 
Kerstwandeling 
Dit schooljaar hebben we weer de kerstwandeling op het programma staan als 
kerstviering. We besluiten donderdag bij de teamvergadering welke datum voor ons 
als school het handigst is. De volgende mogelijkheden zijn er: dinsdag 19 dec, 
woensdag 20 dec of donderdag 21 dec. De kerstwandeling zal ’s avonds zijn, vanaf 
18.00 uur. U hoort na donderdag z.s.m. welke datum het zal worden. Voor de ouders 
die dit nog nooit hebben meegemaakt, de kerstwandeling is een belevenis! U loopt als 
gezin met uw kinderen een route rondom de school. Tijdens de route zullen de 
verschillende kerstscene’s uitgebeeld en nagespeeld worden door de leerlingen uit 
groep 7/8 en het team. Op dit moment zijn de voorbereidingen al in volle gang! Dit 
jaar zal het er nog mooier uitzien, want de moeder van Tessy Roelofsen uit groep 5 is 
al een tijd bezig om alle kleding voor de figuranten te maken! En dit is een enorme 
klus! Bij een volgende nieuwsbrief zullen we meer informatie geven. En eind deze 
week hoort u de definitieve datum.  

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! 
 
Nationaal schoolontbijt 
Morgen houden we het nationaal schoolontbijt in alle groepen. We vragen aan u of u uw 
kinderen mee wilt geven: 

- Plastic bordje 

- Bestek (mes, vork, lepel) 

- Beker 

- Bakje (voor yoghurt)  

- Lege plastic tas (om de vieze spullen weer in te doen). 

Dit alles eventueel voorzien van naam zodat we de spullen niet kwijt raken.  
 
(Deze materialen worden niet toegevoegd aan de ontbijtpakketten om het milieu te 
sparen. ) 
Het schoolontbijt is een stimulans voor een gezond ontbijt.  
Wat krijgen de kinderen als gezond ontbijt? 
Rijstwafels, crackers, fruitstroop, aardbeienjam, cruesli, thee, volkoren brood, 
tarwebollen, krentenbollen, kaas, smeerkaas, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, 
komkommer, mandarijntjes of appel. .  
 
Kleuternieuws 

We werken nog 2 weken over de herfst, de kinderen hebben al mooie paddenstoelen 
geknutseld. 
De letter voor de lettermuur is de h, we hebben nog geen spullen voor de lettermuur. 
 
Luuk Hoff komt binnenkort kijken, veel plezier bij ons in de groep! 
 
Vanaf vandaag komt er op maandag en dinsdag een taalvrijwilliger, Betsie Brunnekreef. 
Zij zal ondersteunen in de groep en in kleine groepjes gaan voorlezen, spelletjes doen 
op het gebied van taal. Dit alles om extra taalmomenten te creëren. Betsie, van harte 
welkom bij ons op school! 
 
Dit is de laatste week voor stagiaire Esther, vrijdag neemt zij al weer afscheid! 
 
De inloop is op donderdag 16 november, u kunt dan weer samen met uw kind de 
werkjes en hoeken bekijken van 8.20-8.30 uur! 
 
De schoolarts komt voor groep 2 op dinsdag 14 november. 
 
 

  

 

 

 

 
 



 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Agenda 

 
 

7 november    Nationaal schoolontbijt 

8 november    Oud papier 

8 november    Ophalen kledingzakken bag2school (08.30 uur) 

13 en 14 
november 

   Schoolartsassistente komt op school voor groep 7 (maandag 13 
november) en groep 2 (dinsdag 14 november). 

14 november    OR vergadering 

14 november    MR vergadering 

16 november    Voorleeswedstrijd 

18 november    Landelijke intocht Sinterklaas en zijn Pieten. 

30 november    Muziek in de klas (groep 1/2: de Pietenboot). 

5 december    Sinterklaasfeest op school (groep 1 – 4 is ’s middags vrij!) 

6 december    Studiedag van het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  

13 december    Oud papier 

 december    Kerstwandeling  

22 december    12.00 uur kerstvakantie voor alle kinderen. 

 
Verzoek tot plaatsen 
 
Activiteiten voor de kinderen van de basisschool namens stichting “Het 
Kooykershuus” 
 
Locatie: Dokter Boomstraat 1. 
 
Er zijn de komende periode weer diverse activiteiten in “Het Kooykershuus”.   
Filmavonden die gepland zijn: 
8 december 
9 februari 
30 maart  
Aanvang: 19.30 uur (tot  ongeveer 21.00 uur) 
Kosten: €1,50 (inclusief iets lekkers en drinken) 
 
Kinderdisco  die gepland is: 
3 november 
12 januari 
9 maart 
Aanvang: 19.30 (tot 21.00) 
 
Kosten: €1,50 (inclusief iets lekkers en drinken)  
 
 
Bingoavond: 
 
Op 13 december is er weer de bingoavond. 
De eerste ronde start om 20.00 uur. 
Er zullen vijf rondes Bingo zijn. 
Doe je 5 rondes mee? Dan zijn de kosten €5,00 
 



 

 

 

Kleindiervereniging 
De Kleindiervereniging “nut en genoegen Vriezenveen” organiseert om het jaar een 
kleindierenshow in Vriezenveen. In de manege aan de Schout Doddestraat 13 zullen van 
9 – 11 november weer bijna 800 koppen, konijnen, duiven, cavia’s, sier- en watervogels 
te zien zijn. 
De grenslandshow is geopend op:  
Do 9 november 19.00 – 22.00 
Vrij 10 november 10.00 – 22.00  
Zat 11 november 10.00 – 16.00  
 
Er zijn vrijkaartjes op school te verkrijgen. Deze liggen in de teamkamer op de teamtafel.. 
Voor belangstellenden!  
 
 
 
 
 
 
 

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 
  
   
 



 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


