
 

 

 

 

 

 

 

 

In en om school 
Vorige week hebben we elkaar op maandagmorgen de hand geschud en elkaar een gelukkig en 
gezond 2018 gewenst.  We maken er weer een mooi jaar van met elkaar! 
 
                            In deze school hebben we plezier  
                                leren we van elkaar  
                            maken we fouten  
                                zeggen we sorry  
                            vergeven we  
                                 beginnen we opnieuw  
                             spreken we de waarheid  
                                 horen we bij elkaar  
                              geven we elkaar kansen  
                                 en mag iedereen zijn eigen kleur tonen 
 
Kind op maandag 

Week 3: 15 januari – 19 januari 2018  Week 4: 22 januari – 26 januari 

Thema: Ik weet wie je bent… 
Terwijl niemand verder nog weet wie Jezus is, 
vertelt Johannes al over hem. Jezus trekt door 
het land en verzamelt twaalf leerlignen om zich 
heen. Mensen komen naar hem toe en luisteren 
naar zijn bijzondere verhalen over het koninkrijk 
van God. Ze raken onder de indruk van wat hij 
zegt en doet. Zo  leren ze hem kennen. Jezus 
laat in de verhalen zien dat hij de mensen kent. 
De kinderen ontdekken wanneer je iemand kent. 
 

 Thema: Pak mijn hand 
Jezus trekt met zijn leerlingen door Galilea. Hij vertelt 
over God. Hij neemt voor iedereen de tijd, raakt hen 
aan, reikt zieke mensen de hand en geneest hen. Door 
de verhalen van deze week denken de kinderen na over 
hoe belangrijk het is om bij iemand te zijn, iemand te 
helpen en de hand te reiken. Ook ontdekken de 
kinderen hoe fijn het is als iemand jouw hand pakt.  

 

Lied van de week:  
Een parel in Gods hand  
 

Lied van de week: 
Opwekking 518: Heer, U doorgrondt en kent mij 

 
Zending 
We sparen tot de voorjaarsvakantie voor stichting Manna: ( http://www.manna.nu)  
De afgelopen twee weken hebben we  € 47,70 gespaard voor dit doel. Dit maakt dat we samen 
nu het bedrag van €90,59 hebben gespaard voor dit doel!  
 
Als bijlage is een bedankbrief toegevoegd van stichting Manna voor de boodschappen die we als 
school met elkaar hebben ingezameld net voor de kerstvakantie.  
 
“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? 
echtscheiding, verlies van baan door faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of gewoon 
domme pech! Als school willen we hier ook aandacht aan schenken, door ons zendingsgeld van 
de maandagen tot de voorjaarsvakantie aan stichting Manna te schenken! Spaart u mee? 
 
 
 

 

 

Datum:15 januari 

2018 

Nieuwsbrief: 9 

Jaargang: 9 

 

http://www.manna.nu/


 

         

       

             

 
 Jarigen 
De komende periode zijn de volgende kinderen jarig: 
16 januari Kian Schoemaker (groep 3) 
17 januari Ruud Nijstad (groep 6) 
17 januari Tessy Roelofsen (groep 5) 
19 januari Tess Löwik (groep 1, instroom) 
23 januari Sophie Reinders (groep 1) 
24 januari Aniek Dasselaar (groep 5) 
26 januari Fredrieke Pot (groep 2) 
27 januari Sjoerd Lamberts (groep 4) 
27 januari Esmee Kikkert (groep 1, instroom) 
29 januari Marley Kelder (groep 2) 
 

 
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Verjaardag vergeten te vermelden op de nieuwsbrief 
Doordat we zo’n rij kinderen in de vakantie jarig hadden, zijn er twee in januari tussendoor 
geglipt bij juf Irma… SORRY!!! 
Vorige week waren jarig: 
9 januari : Job Sportel (groep 6) 
10 januari: Stan Schreurs (groep 2). 
Het was vast een fijne verjaardag, maar ook nog vanaf deze plek: GEFELICITEERD! 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
           

 
         
           
          
           
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 
           
            
           
       

           

 

 

       

Welkom op school 
Binnenkort zijn jarig Tess Löwik en Esmee Kikkert. Zij worden allebei 4 jaar en 
komen dan bij ons op de basisschool! Daar zijn we heel blij mee! We wensen jullie 
dan ook veel plezier bij ons op school.  
 
Giovanni Ritsma start vandaag bij ons op school in groep 5. Hij komt van de 
Weemewereld. We wensen je veel plezier bij je nieuwe klasgenootjes in groep 5/6! 
We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons op school.  

 
 
 
Opgave leerlingen schooljaar 2018 – 2019 
We willen graag weten hoeveel kinderen er het nieuwe schooljaar 4 worden en bij 
ons op school komen. Heeft u kinderen die 4 jaar worden in het schooljaar 2018 - 
2019 en heeft u uw kind nog niet aangemeld? Komt u dan een inschrijfformulier 
halen? 
Kent u gezinnen met kinderen die nog niet op school zitten, maar waarvan de 
mogelijkheid bestaat dat ze bij ons op school willen komen? Tip hen dan even over 
de mogelijkheid om onze school eens te komen bekijken! 
 
Wijziging op schoolkalender 
De data voor de schoolreisjes van dit schooljaar zijn gewijzigd. Wilt u dit veranderen 
op uw eigen schoolkalender? 
 
Groep 1,2,3 gaan op schoolreisje op maandag 4 juni 
Groep 4,5,6 gaan op schoolreisje op maandag 4 juni 
Groep 7,8 gaat op schoolreisje op dinsdag 19 juni 
 
U hoort in maart wat de bestemmingen zijn en de kosten voor het schoolreisje. In de 
week van 9 april moeten de schoolreisjes betaald worden voor alle groepen. Dan 
kunt u hier vast rekening mee houden.  
 
Afwezig i.v.m. verhuizing 
Juf Henriette is volgende week afwezig op haar werkdagen i.v.m. op te nemen 
verhuisdagen. 
Haar nieuwe adres is:  
Garvesingel 294 
7672 VR Vriezenveen. 
Meester Jelle werkt deze week in groep 7/8. 
 
Blokfluitles 
Vandaag starten de blokfluitlessen voor groep 4. De kinderen krijgen de komende 
weken op maandagmorgen een half uurtje blokfluitles. Dit wordt geregeld via de 
Vriezenveense Harmonie en kunnen we doen door de muziekimpulsmiddelen die wij 
als school binnen hebben gekregen. Succes groep 4! De ouders hebben hierover 
afgelopen week al bericht gehad per mail.  
 
 
 
 



 

 
 

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.  

 

 
 
 Kerstkleding 
De kleding die gemaakt is, speciaal voor de komende jaren moet natuurlijk netjes 
weggehangen worden. We hebben van Roetgerink mode in Enter gratis 
kledingzakken ontvangen om dit te kunnen doen! We bedanken Roetgerink Enter!!!

 
 
Peuterspeelzaal hier op school? 
We zijn aan het onderzoeken of er voldoende animo zal zijn wanneer we een 
peuterspeelzaalmogelijkheid beginnen samen met kinderopvang Dukkie hier op onze 
school voor alle 2,5 – 4 jarigen uit onze wijk. Het zou voor de ontwikkeling van 
kinderen heel goed zijn, wanneer we een goede doorgaande lijn hebben van de 
peuterspeelzaal en de basisschool.  
De brief wordt vandaag meegegeven met alle kinderen die nog een jonger broertje of 
zusje thuis hebben. Zo krijgen we binnen onze school al een indicatie van mogelijke 
kinderen die gebruik willen maken van de peuterspeelzaal hier op school. Wilt u de 
brief weer inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind (liefst zo spoedig mogelijk?) 
 
We kunnen niet alle gezinnen bereiken uit onze wijk, daarom de oproep aan alle 
ouders van onze school: kent u gezinnen met nog jonge kinderen die in deze buurt 
wonen, die mogelijk belangstelling zouden hebben om naar de peuterspeelzaal hier 
op school te komen? Wilt u hen informeren en met ons contact op laten nemen? Liefst 
in de komende periode (tot maart). In de bijlage bij deze nieuwsbrief ook de brief die 
is meegeven aan de kinderen van onze school (met jongere broertjes/ zusjes).  
We hopen op een aantal kinderen zodat we ook daadwerkelijk een groep kunnen 
starten na de zomervakantie!  

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.  
 

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 
 

  

 

 

 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Verkeerssituatie 
Voor alle nieuwe ouders en volwassenen die het misschien even vergeten waren: 
De buitenlandweg is een eenrichtingsweg. Met name rond het starten en uitgaan van de 
school is het enorm druk met fietsers en auto’s. Daarom even extra onder uw aandacht (en 
wilt u dit ook doorgeven aan eventuele oppas/ opa’s/ oma’s die de kinderen ophalen): 

Komt u naar school met de auto?  
Rijd dan via de boslandweg met uw auto 
de buitenlandweg op! 
 
We hebben de politie gevraagd om regelmatig te controleren. Maar het is vooral veel 
veiliger voor onze kinderen en daarom onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!  
Het zou dus eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn…… Laten we er samen alert op zijn!  
 

 

Nationale voorleesdagen 24 januari t/m 3 februari  
 
De Nationale Voorleesdagen is een landelijke campagne die het voorlezen stimuleert aan 
kinderen. Tijdens de campagne is er volop aandacht voor voorlees-en prentenboeken 
vooral in de groepen 1/2. 
 
Hierbij staat het Prentenboek van het Jaar: Ssst! De tijger slaapt,  geschreven door Britta 
Teckentrup centraal. 
 
Waarom is voorlezen zo belangrijk? 
 

 Voorlezen bevordert het leesplezier 

 Breidt de woordenschat uit 

 Draagt bij aan een goede taalontwikkeling. 

  
Dagelijks voorlezen op school  èn thuis vormt een goede basis voor het latere lezen. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Kleuternieuws 
 
We zijn al begonnen aan het nieuwe thema: winter, nieuwjaar, tijd. 
 
Het eerste werkje dat we gemaakt hebben is een kalenderwerkje met pompom,  
deze krijgen de kinderen binnenkort mee naar huis, dan kunnen ze er elke maand een 
papiertje afhalen! 
 
De letters voor de lettermuur zijn de k van koud (herhaling) en de w van winter. 
 
We willen ook nog een vogelkijkhoek maken, hiervoor mogen de kinderen vetbolletjes, 
voer ed. meenemen om buiten op te hangen, zodat we vanuit het lokaal de vogels 
kunnen observeren. 
 
Nog niet alle kinderen (vooral instroom) hebben een pasfoto voor de weekwijzer, wilt u 
uw kind er 1 meegeven? 
 
Voor een werkje hebben we kleine olvaritpotjes met deksel nodig ( de kinderen kwamen 
zelf met het idee om een schudpotje te maken) wilt u voor ons sparen? 
 
Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen zou het fijn zijn dat de kinderen 
van groep 2 en de oudere kinderen van groep 1 alleen naar binnen gaan! Het wordt nu 
ook al erg druk in de hal nu er veel nieuwe instroomkinderen zijn!  
 
Tess Löwik en Esmée Kikkert komen ook kijken bij ons in de groep, binnenkort worden ze 
4 jaar! Veel plezier bij ons op school! 
 
 
 
 
Agenda 
 

29 januari    MR vergadering 

29 januari    OR vergadering 

29 januari    Nieuwe Rehobode 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
9 maart 
Aanvang: 19.30 (tot 21.00) 
 
Kosten: €1,50 (inclusief iets lekkers en drinken)  
 

 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 


