
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
Als het donker is en stil 
maken woorden het verschil. 
Als God zegt: “Nu wordt het licht!” 
komt het leven weer in zicht. 
 
De herders zitten in het veld, 
daar houden ze de wacht. 
Er komt een engel die vertelt: 
Het licht schijnt in de stal. 
Een Koningskind ligt in een stal. 
Ga nu maar gauw op weg, 
dan zie je dat God redden zal. 
Zo heeft hij het gezegd. 
 
Als het donker is en stil, 
maken woorden het verschil. 
Als God zegt: “Nu Wordt het licht!! 
Komt het leven weer in zicht.  
 
De voorbereidingen voor morgenavond zijn nog in volle gang! Het wordt vast fantastisch, met 
zulke goede spelers en een publiek als u! We verwachten u allen vanaf 18.00 uur op school. 
Verder op in de nieuwsbrief nog even de laatste informatie die voor iedereen van belang is! 
 
Verder deze week: 
Juf Herma is aanstaande donderdag afwezig i.v.m. een ziekenhuisbezoek. Ze wordt vervangen 
door Juf Marlien ter Avest. Ook vrijdagmorgen is juf Marlien in de groep. Als juf Herma zich goed 
voelt, is ze vrijdagochtend ook aanwezig op school.  
 
Juf Riëlle is deze week in groep 5/6 (op maandag, dinsdag en woensdag). Dit is om alvast een 
beetje kennis te maken in de groep. In januari start zij haar LIO stage op maandag, dinsdag en 
woensdag. Ze stelt zich in een volgende nieuwsbrief nog wel aan u voor! We wensen juf Riëlle 
veel plezier bij ons op school.  
Verder wensen we u allen alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!  
 
Kind op maandag 

Week 51: 18 tot 22 december  Week 2: 8 januari – 12 januari 

Thema: Een lied uit de hemel 

Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem. 
Daar wordt Jezus geboren in een stal. Buiten in 
het veld horen de herders een bijzonder lied: een 
lied uit de hemel voor mensen op aarde.  

 Thema: Wat is wijs? 

Deze week horen we verhalen over wijze en minder 
wijze mannen. Wanneer ben je eigenlijk wijs? Als je de 
sterren bestudeert, of de heilige boeken? Als je een 
wrede koning bent? Als je luistert naar de wijze woorden 
van een engel in de nacht of als je luistert naar de 
woorden van Johannes de Doper over een nieuw leven? 

Lied van de week: 

Vrolijk Kerstfeest iedereen 

Lied van de week: 

Ga je mee op zoek naar het Koningskind? 

 
 

 

 

Datum:18 

december 2017 

Nieuwsbrief: 8 

Jaargang: 9 

 



 

         

       

             

 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
20 december: Noa Wezeman (groep 3) 
22 december: Sil Fokke (groep 7) 
24 december: Lynn Schoemaker (groep 6) 
24 december: David Coster (groep 1) 
25 december: Jan-Dirk Abbink (groep 6) 
25 december: Chiel Aman (groep 5) 
25 december: Milan Nijenhuis (groep 7) 
4 januari:        Elin Schreurs (groep 1) 
 

 
 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Welkom op school 
David Coster en Elin Schreurs zijn allebei in de vakantie jarig en worden 4 jaar! En dat betekent 
dat je dan naar de basisschool mag. We zien jullie na de kerstvakantie in groep 1! 
Alvast veel plezier! Maar eerst lekker vakantie houden!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  



 

 

  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

We nemen afscheid van…. 
Anna (groep 3) en Els (groep 6) Everts gaan verhuizen naar Eindhoven. Na de 
kerstvakantie starten zij op hun nieuwe school: de Bosschuil. We zullen jullie 
missen, maar wensen jullie veel plezier op je nieuwe school en nieuwe woonplek! 

 
Zending 
We sparen tot de voorjaarsvakantie voor stichting Manna: ( http://www.manna.nu)  
De afgelopen twee weken hebben we  €42,89  gespaard voor dit doel. 
 
“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.  
 
Morgenmiddag komt stichting Manna de ingezamelde spullen ophalen. Wilt u nog 
wat brengen? Dit kan tot morgenmiddag 13.30 uur! Alle kleine beetjes helpen! 

 
 
 
 

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 

Veel foto’s zullen gemaakt worden in de groepen en staan niet altijd op onze 

schoolwebsite. We maken regelmatig foto’s in de groep en deze komen dan in 

klasbord. Heeft u geen code? Vraagt u deze dan aan de groepsleerkracht.  

 

 
Kerstwandeling 
Morgenavond 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 7 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 om mee te kunnen lopen!!!!!  

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.  
Door de verschillende aanvangstijden is er geen centrale afsluiting. Dus na de 
traktatie, kunt u als gezin weer vertrekken. De laatste groep zal rond 19.45 uur weer 
op school zijn.   
 
De kinderen uit groep 1 – 6 krijgen morgen een lampionnenstokje met een lantaarntje 
mee naar huis. Deze kunnen ze tijdens de kerstwandeling gebruiken als lichtje in het 
donker… U moet zelf even een tweetal batterijen (AA) in het stokje doen. 
We willen de stokjes graag weer terug op school op woensdagmorgen. (graag zonder 
batterij) zodat we ze tijdens een andere kerstviering weer kunnen gebruiken.  
De kinderen kunnen deze inleveren bij hun juf of meester. Vindt u het prettig op zelf 
een (zak) lamp mee te nemen voor m.n. de donkere buitenlandweg? Dat mag. Wilt u 
deze bij de scenes dan wel uitdoen (voor de sfeer).. 
 
Omdat elke leerkracht bij een scene staat ingedeeld, worden er geen foto’s gemaakt 
gedurende de wandeling. Wilt u toch een mooie herinnering aan deze wandeling? 
Maakt u dan vooral zelf een foto! (zonder het spel te verstoren).  
 
Parkeren: 
Indien mogelijk verzoeken we iedereen om deze avond op de fiets te komen. Mocht 
dit niet lukken, wilt u dan zoveel mogelijk links parkeren aan de Buitenlandweg.  

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 kerstvakantie gaan we starten met de nieuwe thema’s uit de methode “kinderen 
en hun sociale talenten”.  
 
De thema’s die in de periode tot de voorjaarsvakantie aan bod komen zijn: 

- Omgaan met ruzie 

Hoe los je een ruzie op, wat moet je doen. Wat doet de groep bij een ruzie, welke 
vaardigheden heb je nodig om een ruzie op te lossen. 

- Een keuze maken 

Hoe maak je keuzes, wat wil je graag en wat kan je dan doen? Ook in groep 8 staat 
natuurlijk de keuze centraal: naar welke school wil je en waarom?  
 
De schoolregels die centraal staan zijn: 

- Raak elkaar niet aan als een ander dat niet wil. 

- Stop is stop, hou op!! (stop, loop, praat wordt nog weer herhaald).  

In deze periode nemen we in de groepen 5 – 8 ook twee vragenlijsten af vanuit ZIEN: 
- Sociale vaardigheden 

- Veiligheidsbeleving.  

Dit zijn vragenlijsten die verplicht zijn om in te vullen voor de onderwijsinspectie. Hier 
krijgen we als school een beeld hoe kinderen het vinden op school en mochten hier 
bijzonderheden uit komen, dan kunnen we hier als school naar handelen. Deze 
vragenlijsten worden in februari ingevuld.  
 
Vrijdag geen gym 
Omdat het bijna vakantie is en we de vrijdagmorgen ook in de klassen nog het kerstfeest 
vieren, gaan we deze ochtend niet naar de gym. De gymspullen mogen dus thuis blijven 
en als deze nog op school hangen, is een gymwasje in de vakantie misschien ook wel 
fijn! 
 
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 
 
Hoofdluiscontrole 
Maandag na de vakantie zal er weer een reguliere controle zijn voor alle groepen. 
Controleert u uw kinderen ook nog even thuis? En maandag na de vakantie met schone, 
gewassen haren zonder gel op school.  
 

  

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Kleuternieuws 
Dit is de laatste week dat we over Kerst werken! 
De kinderen hebben al een mooie lantaarn gemaakt, die ze dinsdag meekrijgen naar huis 
met een houdertje met lampje erbij! Wilt u daar zelf even batterijen in doen? Tijdens de 
kerstwandeling kunnen ze de lantaarn dan meenemen, wat zal dat een mooi gezicht zijn :) 
Graag woensdag het houdertje met lampje weer inleveren bij de juf! (zonder batterij) 
 
Voor de nieuwe instroomkinderen: jullie mogen een foto (pasfoto formaat) meenemen voor 
de weekwijzer. 
 
Elin Schreurs en David Coster zijn al een paar keer komen wennen bij ons in de groep, fijn! 
Na de kerstvakantie komen zij elke dag. 
vanaf januari komt ook Tess Löwik een paar keer kijken, welkom bij ons in de groep! 
Tijdens de speelgoedmiddag (donderdagmiddag) mogen de kinderen in de winterperiode 
een spelletje of puzzel meenemen van huis. Wanneer het weer wat beter wordt, kunnen ze 
wel weer buitenspeelgoed meenemen. Dit zullen we dan wel doorgeven. 
Vanaf januari willen we de dag anders beginnen! 
We beginnen dan niet meer in de kring maar met een inloop voor de kinderen. 
Ze krijgen vaste groepjes van ongeveer 6 kinderen en elke morgen beginnen ze met een 
bepaalde activiteit, dit rouleert dan door de week heen zodat ze 5 verschillende activiteiten 
hebben gehad aan het eind van de week. 
Op deze manier hebben de juffen tijd om even een groepje kinderen apart te  begeleiden! 
Soms omdat ze extra hulp nodig hebben of juist iets meer uitdaging. 
Vanaf 8 januari werken we over de winter/tijd/nieuwjaar. 
De letter voor de lettermuur wordt de w. 
Groep 2 krijgt dan ook de Cito toets taal en rekenen!  
Tijdens het huisbezoek krijgt u hierover de resultaten te horen! 
Agenda 

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 

9 januari    Culturele activiteit groep 7/8: Band in de klas (Joost Visser). 

10 januari    Oud papier 

15 januari    Nieuwe Rehobode 

29 januari    MR vergadering 

29 januari    OR vergadering 

1 februari    Culturele activiteit: Voorstelling groep 3/4 : Dobbe en de draak. 

1 februari    Culturele activiteit groep 5/6 en 7/8: Streetdance (op school) 

9 februari    Rapport mee (groep 3 – 8) 

13 februari    Ouderpraatgroep 

14 februari    Oud papier 

16 februari    Kuuk’n concert (muziekimpuls in samenwerking met Vriezenveense  
   Harmonie) voor groep 3. 

18 februari    Scholendienst Hervormde kerk. 

26 februari – 2 
maart 

   Voorjaarsvakantie 

 

 
 
 



 

 

 

Monitor Bibliotheek op school  
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe 
woorden per jaar! Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en 
informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de 
Monitor de Bibliotheek op school*.  
  
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? Een keer per jaar 
vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale    vragenlijst in. Een keer per jaar 
vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. Dit gebeurt op onze 
school in december 2017 en januari 2018.  
  
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken  we: het leen- en 
leesgedrag van leerlingen de leesmotivatie van leerlingen de informatievaardigheden van 
leerlingen   
  
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele 
kinderen worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking 
verwijderd uit de database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te 
voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar 
hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u 
dit melden aan juf Irma. Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de 
komende periode die vastgelegd worden in een lees- en mediaplan. Deze doelen geven 
een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten 
over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft 
opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  Kinderen die 
meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger 
scoren op de Cito-toets. Alle reden dus,  om het lezen op school en thuis te stimuleren. 
Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan 
informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij het 
zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  Meer informatie over de 
Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.  
Eventuele vragen kunt u stellen bij de leesconsulent van de bibliotheek Sipy Bos.  Wij 
hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Irma Roelofs 
  
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en 
Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. 
 
 
 
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. 



 

 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: 
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)  
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


