
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
 
Juf Herma is oma! 
Op vrijdag 17 november om 02.02 uur is geboren Julia Smit. Julia is 53 cm lang en weegt 3750 
gram. Vrijdagmorgen op school liep er een hele trotse oma! 
We wensen opa en oma Smit en natuurlijk papa en mama heel veel geluk toe!  
 

 
 
Zoals u weet gaan we dit schooljaar verbouwen. Dit vergt uiteraard een strakke planning en 
enige flexibiliteit van de leerkrachten en kinderen. De lessen moeten uiteraard tijdens de 
verbouwing zoveel mogelijk doorgaan, maar dat er onrust en rumoer zal ontstaan, dat staat vast. 
We zijn vanmorgen eigenlijk al een beetje begonnen! En deze week zal elke dag een klas 
ondervinden hoe het rommelt in de school tijdens de verbouwing. 
Deze week worden alle kozijnen vervangen van de school. De aluminium kozijnen aan de 
voorkant worden vervangen door kunststof kozijnen. Daar zijn we erg blij mee, de ramen waren 
telkens stuk (bedieningssysteem). Bovendien waren de aluminium kozijnen vaak vochtig en 
gaven veel kou af.  
De leerkrachten weten welke dag ze op een andere plek zitten in het gebouw (en gelukkig 
hebben we wat extra ruimtes over)… 
 
Kind op maandag 

Week 47: 20 november – 25 november  Week 48: 27 november – 1 december 

Thema: Mijn familie 
Dit schooljaar begonnen we met de familie van 
Jakob. Deze week ronden we de verhalen over 
Jozef af. Ondanks alle ruzie, pijn en verwijdering 
eindigt de verhalenreeks met een positief slot. 
Als familie blijf je met elkaar verbonden.  

 Thema: Laat je stem horen! 
Deze week begint het adventsproject “Woorden in de 
nacht”. We luisteren naar de profeet jesaja. Hij leeft in 
donkere tijden. Maar dwars door alle dreiging heen, 
zingt Jesaja een lied over God en zijn toekomst. Een 
stem kan een verschil maken! Gods stem, maar ook 
onze eigen stem.  

Lied van de week: 
Jozef zoekt zijn grote broers (herhaling van alle 
verhalen over Jozef).  

Lied van de week: 
Op mijn Heiland blijf ik hopen (SELA) 

 

 

 

Datum:20 

november 2017 

Nieuwsbrief: 6 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

 
 
 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
24 november: Christian Vardanian (groep 6) 
28 november: Chelsea Valk (groep 1) 
4 december: Yanomi Abbes (groep 2) 
4 december: Yael Dekker (groep 1) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

 
 
 
Welkom op school 
Op 28 november wordt Chelsea 4 jaar! Ze komt dan bij ons op school! Daar zijn we heel blij 
mee! 
Op 4 december wordt Yaël 4 jaar! Ook hij komt dan bij ons op school. Gezellig dat je bij ons op 
school komt!  
We wensen jullie allebei alvast heel veel plezier! 
 

 
 
 
 
         
 
  



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

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  € 38,20      gespaard voor dit doel. In totaal 
brengt ons dit op €295,55 
 
 
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 
 
Bibliotheekbezoek 
Morgen, dinsdag 21 november gaat groep 5/6 op bezoek in de bibliotheek 
Vriezenveen. Alle kinderen gaan op de fiets. Zorgt u voor een deugdelijke fiets? 
 
 
 
 



 

 
 

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 

In totaal hebben we   1056    kg aan kleding ingezameld. Het bedrag van €316,80 is 
overgemaakt naar de OR rekening. 
We zijn er heel blij mee! In mei hebben we weer een kleding actie. Deze start op 14 
mei en duurt tot 23 mei! Zamelt u dan ook weer kleding in? 
 
Oud papier 
Evenals de kleding inzamelactie is ook het oud papier een extraatje voor de OR om 
activiteiten voor de kinderen te bekostigen. De afgelopen keer zat er in de oud papier 
container grof vuil. Dit is gelukkig verwijderd, want op die manier kan de container 
volledig worden afgekeurd. Ziet u mensen hun grof vuil storten, geef dit dan vooral 
door aan hen of aan ons. Wel valt ons op dat er soms melkpakken/ frisdrankpakken in 
het oud papier beland. Dit hoort bij het plastic ingeleverd te worden. Wilt u hier 
rekening mee houden?  
 
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.  
 
Jolanda Tempert coördineert de overblijf omdat zij een diploma heeft in de 
kinderopvang. Zij heeft ook haar eigen gastouderopvang, waar op dit moment veel 
vraag naar is. Dat vinden we fijn, nu is het nog te combineren, maar wanneer dit niet 
meer te combineren valt, stopt zij met de overblijf. Dit betekent dan dat het overblijven 
op school op meer vrijwilligers moet draaien, die ook een cursus overblijven moeten 
doen. (dit hoefde nu nog niet, omdat Jolanda dus haar opleiding heeft). Of we zullen, 
als deze vrijwilligers er niet zijn, over moeten gaan op professionele opvang. Hier 
zullen hogere kosten aan verbonden zijn! We delen u dit wel alvast mee, dan kunt u 
hier rekening mee houden. Mochten er ouders zijn ,die wel een korte cursus zouden 
willen doen van 1 of 2 dagdelen? 
Heel graag! Meldt u dan zo spoedig mogelijk bij juf Irma 
 

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! 
 
Leerlingenraad 
Op dinsdag 14 november heeft de leerlingenraad vergaderd. Ze hebben het met elkaar 
gehad over het muziekproject bij ons op school. Ook andere vakken als handvaardigheid 
en tekenen en drama kwamen aan bod. Bijzonderheden die de leerlingen raad wil 
aanpakken dit jaar zijn:  
Wie zitten er in de leerlingenraad? 

- Boaz Goossen (groep 5) 

- Tessy Roelofsen (groep 5) 

- Els Everts (groep 6) 

- Bas Schmidt (groep 6) 

- Marin van Veen (groep 7) 

- Thomas Dekker (groep 7) 

- Tessa Twiest (groep 8) 

- Dennis Ras (groep 8) 

 
AOC bezoek 
Aanstaande vrijdagmiddag gaat groep 7/8 op bezoek bij het AOC in Almelo. Dit bezoek 
is ’s middags. Daarom eten zij op school. Nemen jullie een lunchpakket mee? De 
kinderen hebben een continu rooster en als ze weer op school worden gebracht (rond 
half 3) is deze groep vrij.  
 
Kerstwandeling 
De kerstwandeling en ons kerstfeest zal zijn op dinsdagavond 19 december. Verdere 
informatie ontvangt u t.z.t. Wilt u deze datum op uw schoolkalender invullen? De 
voorbereidingen zijn in volle gang en het zal vast een mooi en gezellig  feest gaan 
worden.  
 

  

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Afgelopen donderdagmiddag was in de hal bij ons op school de finale van de 
Voorleeswedstrijd.  
De groepswinnaars van de groepen 4 t/m 7 mochten hun verhaal voorlezen . 
De jury heeft besloten dat de voorleeswedstrijd dit schooljaar is gewonnen door Maartje 
Abbink. Zij was de beste van de drie voorlezers van groep 8. Gefeliciteerd Maartje!! 
Zij mag Cbs Rehoboth in februari gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale 
Voorleeswedstrijd. Alvast veel succes!! 
Alle groepswinnaars, Loes Schmidt groep 4, Jana Sportel groep 5, Jan-Dirk Abbink groep 6, 
Anne-Lieke Dekker groep 7 ,  Maartje Abbink, Nadine Dasselaar  en  Maniek Dekker groep 
8, hebben een prijsje gekregen, gefeliciteerd!! 

 
 
Kleuternieuws 
 
Vanaf vandaag werken we over sinterklaas! 
 
De kinderen hebben al een mooi bakje gemaakt, wie weet zit daar wel iets lekkers in. 
 
De letters voor de lettermuur zijn de s en de p. 
 
Deze week komen Chelsea Valk en Luuk Hoff alvast kijken bij ons in de groep, veel plezier!  
 
Volgende week komt Yael Dekker ook kijken, fijn dat je bij ons in de groep komt. 
 
Misschien heeft iemand nog een klein nep kacheltje voor de huishoek zodat de kinderen 
daar de schoen kunnen zetten? 
 
De inloop is vrijdag 1 december! 

 
 
 
 
 



 

 

 

Agenda 
 

21 november    Bezoek bibliotheek groep 5/6. Op de fiets naar school! 

21 november    Groep 7/8 gaat ’s middags naar het gemeentehuis voor de workshop 
    democracity (13.00 – 15.00). Op de fiets naar school!! 

24 november    Groep 7/8 op bezoek bij het AOC 

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

4 december    Nieuwe Rehobode 

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 

19 december    Kerstwandeling  

22 december    12.00 uur kerstvakantie voor alle kinderen. 

23 december – 
5 januari 

   Kerstvakantie voor alle kinderen 

8 januari    Nieuwjaarsopening op het plein 

8 januari    Hoofdluiscontrole in alle groepen 

10 januari    Oud papier 

9 februari    Rapport mee (groep 3 – 8) 

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: 
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 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


