
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
De afgelopen weken hebben er 2 kinderen uit groep 5/6 in het ziekenhuis gelegen i.v.m. een 
blindedarm operatie.  Dani Niks en Jana Sportel zijn beiden geopereerd. Jana ligt sinds gisteren 
weer in het ziekenhuis omdat ze een urineweg infectie heeft gekregen. Vervelend meid!  
We wensen je ook vanaf hier veel beterschap! Dani is gelukkig weer dagdelen op school! Fijn om 
je weer te zien kerel! 
 

 
 
Kind op maandag 

Week 49: 4 december – 8 december  Week 50: 11 december – 15 december 

Thema: Speciaal voor jou 
In de verhalen van deze week komt de engel 
Gabriël twee keer naar de aarde.  
Hij heeft een bijzondere boodschap voor 
Zacherias en voor Maria. 
Beiden horen dat ze een kind krijgen. 
Een speciale boodschap die hun leven zal 
veranderen.  
.  

 Thema: Het is begonnen! 
Verwachten is geloven dat het al begonnen is. 
Misschien nog klein, onaanzienlijk, maar toch niet te 
ontkennen. 
Waar begint het kerstverhaal eigenlijk in de bijbel? 
De kinderen ontdekken dat kerst niet plotseling begint, 
maar dat het ongemerkt al begonnen is.  
 

Lied van de week: 
Zo is het beloofd… (SELA) 

Lied van de week: 
Wijs mij de weg naar Bethlehem (SELA) 
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Nieuwsbrief: 7 
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 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
7 december: Elke Karsten (groep 4) 
17 december: Jens Olthof (groep 3) 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
 

 
 
Sinterklaas 
Morgen is het sinterklaasfeest bij ons op school. We verwachten Sinterklaas rond half 9 op 
school, tenminste…. Als alles goed gaat! 
Wilt u zoveel mogelijk op de fiets komen, maar als dit niet lukt, de auto’s zoveel mogelijk aan de 
Horstweg parkeren of, heel goed aan de linkerkant van de weg, zodat we voldoende ruimte 
hebben. 
De parkeerplaatsen voor school houden we vrij!  
U bent van harte welkom op het schoolplein om mee te helpen met zingen! We hebben er zin 
in. 
In de onderbouw komt Sinterklaas in de groepen (volgens rooster). Groep 1 – 4 is ’s middags 
vrij.  In de midden en bovenbouw zijn lootjes getrokken en deze cadeautjes worden of ’s 
morgens of ’s middags uitgepakt. We maken er een gezellige dag van met elkaar!  
De ouderraad bedanken we alvast voor het meedenken en organiseren en regelen van ons  
 Sinterklaasprogramma! 
 

 
 
 
 
         
 
  



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

Zending 
 
De afgelopen weken hebben we gespaard voor de stichting “Mensenkinderen” en in 
het bijzonder voor het de Armeense jongen, Vrezh (17).  
De afgelopen twee weken hebben we  €  63,50     gespaard voor dit doel. In totaal 
brengt ons dit op €359,05 
Vanaf deze week sparen we voor stichting Manna. ( http://www.manna.nu)  
 
“Aan het einde van het geld nog een stukje maand over” 
 
Een uitdrukking die u vast wel bekend in de oren klinkt. 
Armoede in Nederland wordt vaak ontkend, want niemand hoeft in dit land arm te 
zijn, toch? 
Er is een sociaal minimum, er zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken 
om rond te kunnen komen, toch? 
Wat is nou eigenlijk armoede? 
Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende 
zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de 
samenleving waarin men leeft. 
Steeds meer mensen leven tegenwoordig in financiële onzekerheid. Dit kan zijn als 
gevolg van bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van baan door faillissement of 
ontslag, ziekte, verslavingen of gewoon domme pech! Zomaar iemand uit onze 
omgeving, waarbij de nood hoog is en een boodschappenpakket en ondersteuning 
geen luxe maar een noodzaak is! 
Stille armoede kan alle positieve gedachten uit het hart verdringen. Niet mee kunnen 
doen, betekent eigenlijk dat je niet helemaal mens bent! Door deze mensen te 
helpen willen wij ze weer hoop geven voor de toekomst en zin in het leven. Aan 
anderen geven is uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt geven. 
 
Het zendingsgeld van de maandagen tot de voorjaarsvakantie zijn voor deze 
stichting. 
In de week van 11 tot 18 december willen we boodschappen gaan inzamelen op 
school om ook de pakketten te kunnen helpen vullen. Als bijlage is een 
boodschappenlijstje toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Deze boodschappenlijstjes 
zijn ook meegeven aan de kinderen uit alle groepen. De boodschappen kunnen 
vanaf maandag 11 december tot maandag 18 december bij ons op school 
ingeleverd worden (in de hal van onze school). Alle beetjes helpen!  
                                    

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 
 
Studiedag 
Woensdag 6 december hebben we als team een studiedag over “thinking for 
learning” leerspieren… welke vaardigheden heb je als kind nodig en hoe leer je die 
aan, om te komen tot een goed resultaat! O.a. doorzetten zal 1 van de leerspieren 
zijn, waar we woensdag over gaan praten… Hoe kun je dat kinderen aanleren?  
 
Alle kinderen zijn woensdag dus vrij… even lekker een dagje spelen met je 
sinterklaascadeautjes!  
 
 
 
 

http://www.manna.nu/


 

 
 

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! 

 

 
 
 
 
Overblijfhulp 
Op maandag hebben we bij de overblijf nu extra hulp! Natascha Tijhof, moeder van 
Myrthe komt op maandag helpen bij de overblijf! Heel fijn! Bedankt voor je 
aanmelding.  
 
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 
 
Onderwijsstaking 
Als bijlage bij deze brief ook een brief namens onze bestuurders m.b.t. de 
onderwijsstaking. Het is nog niet zeker of de bonden een staking gaan uitroepen, 
morgen is het ultimatum voor de reactie van minister Slob. Zo gauw wij meer weten, 
krijgt u hierover ook bericht. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat er op 12 
december a.s. een staking zou kunnen zijn. 
 

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! 
 
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.  
 
Kerstwandeling 
Op dinsdag 19 december zal de kerstwandeling zijn. Deze wandeling zal starten bij 
school, via Horstweg, Oosteinde, Boslandweg en Buitenlandweg maken we de ronde. 
Tijdens de ronde zullen er 6 scenes van het kerstverhaal worden uitgespeeld door groep 
7/8 en de leerkrachten. Er wordt gestart in groepen van maximaal 20 a 25 personen en 
starten kan vanaf 18.00 uur. De laatste groep start rond 18.45 uur. Dan moet u in ieder 
geval op school zijn! De kerstwandeling is een activiteit voor alle kinderen en we 
verwachten dan ook alle gezinnen.  De rondgang duurt ongeveer 1 uur. Omdat we niet 
willen inroosteren qua starttijd, kan het soms zijn dat u even moet wachten. We starten 
wel per gezin! Kinderen mogen niet alleen lopen en u houdt tijdens de wandeling zelf 
toezicht op uw kinderen! Na afloop is er drinken en wat lekkers op het schoolplein. Dit 
wordt verzorgd door de ouderraad. Ook op het plein dient u zelf toezicht te houden op 
uw kinderen. U kunt na afloop zelf bepalen wanneer u weer naar huis gaat. De laatste 
groep zal rond 19.45 uur weer op school zijn.  In de volgende nieuwsbrief zal de laatste 
specifieke informatie gegeven worden over deze wandeling.  

  

 

 

 

 
 



 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
Kleuternieuws 
 
Morgen is het zover en komt sinterklaas onze school bezoeken, 
We wachten om half 9 op het schoolplein om de beste Sint welkom te heten en het lied te 
zingen! U mag gerust met ons mee blijven wachten. 
De kleuters zijn ’s middags vrij! 
 
Vanaf donderdag 7 december werken we over ‘kerst’, we gaan de kerstboom versieren, uw 
kind mag hiervoor ook iets van huis meenemen (graag voorzien van naam) 
Yael Dekker wordt vandaag 4 jaar en komt deze week nog 2 keer kijken, daarna komt hij 
elke dag op school.  
Ook David Coster en Elin Schreurs komen binnenkort bij ons in de groep kijken. Veel 
plezier bij ons op school. 
 
De letter voor de lettermuur wordt de k ! 
 
Woensdag 6 december zijn de kinderen ook vrij i.v.m. een studiedag! 

 
Agenda 

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 

18 december    Nieuwe Rehobode 

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 
 
Sadiki fair 
Op zaterdag 9 december van 10.00 – 16.00 uur is er bij het Stjäävelin (Krijgerstraat 57) 
een Sadikifair (winter/ kerstmarkt) met verkoop van o.a. woonaccesoires, vogeltaarten, 
kerststukken etc.. Ook voor de kinderen zijn er veel activiteiten. De opbrengst komt ten 
goede aan het werk van Sadiki in Kenia. (www.sadiki.nl). De oudsten van het gezin 
krijgen vandaag een flyer mee.  
 
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. 

U heeft mogelijk recht op kinderopvangtoeslag omdat ik erkend gastouder ben. 

Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

 

Met vriendelijke groet 
  
   
 

http://www.sadiki.nl/


 

  
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


