Datum:9 januari
2017
Nieuwsbrief: 9
Jaargang: 8

In en om school
God van alle mensen
en alle landen.
Toen u met ons begon
zei u niet: “jij hoort er wel bij en jij niet!”
U maakte ons en
zette ons op onze voeten
Niet om van elkaar weg te lopen,
maar om samen te zijn
en in vrede naast elkaar te kunnen leven.

U gaf ons het licht in de ogen,
niet om elkaar te misgunnen,
maar om te zien naar elkaar.
We kregen twee handen,
niet om elkaar weg te duwen,
maar om, hand in hand,
de handen ineen te slaan
en aan vrede te bouwen.
Hoe moeilijk dat soms ook is.

Help ons bij alles wat we doen en zien;
bij alles waar we naar toe gaan.
Geef ons uw vrede.
We wensen u allen een goed en voorspoedig 2017!
Team Cbs. Rehoboth
Kind op maandag
Week 2: 9 januari – 13 januari

Week 3: 16 januari – 20 januari

Thema: Hij is bijzonder
Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt Jezus
zijn naam. Het is de naam die de engel genoemd
heeft. “God redt” betekent het. Al snel blijkt dat
Jezus een bijzonder kind is. Simeon en Hanna
herkennen hem als de Messias die komen zou.
Als twaalf jarige voelt Jezus zich thuis in de
tempel, waar hij in gesprek is met de leraren.

Thema: Het begint
Lang geleden vertelde Jesaja al dat er een nieuwe
tijd zou aanbrengen. De tijd begint nu. Johannes de
Doper vertelt de mensen dat ze een nieuw begin
kunnen maken. In de synagoge van Nazaret vertelt
Jezus dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan.

Lied van de week:
Onderbouw: Zijn Naam is Jezus
Bovenbouw: Jezus, wat een heerlijke Naam.

Lied van de week:
Onderbouw: van A tot Z
Bovenbouw: Doop (SELA)

!!!!!! Ter herinnering
Zoals ook op de schoolkalender staat, heeft het team op dinsdag 24 januari na
schooltijd een studiemiddag. Daarom draaien we deze dag een continu rooster waarbij
alle kinderen op school eten in hun eigen klas. Alle kinderen zijn deze middag om 14.00
uur vrij, zodat onze studiemiddag dan ook kan beginnen om 14.30 uur. Uw kind dient
zelf brood en drinken mee te nemen!!!!

Jarigen
De komende weken zijn de volgende jarigen:
10 januari: Stan Schreurs (groep 1)
16 januari: Kian Schoemaker (groep 2)
17 januari: Ruud Nijstad (groep 6)
17 januari: Tessy Roelofsen (groep 4)
23 januari: Gijs Aman (groep 6)

Fijne dag allemaal!!!!!!
halversiering
Wat ziet onze hal er weer winters en gezellig uit! Bedankt halcommissie van de OR!

Zending
Op onze school hebben we de goede gewoonte om kinderen te leren “delen” met
elkaar.
Daarom zamelen we elke maandagmorgen ook geld in voor een goed doel.
Tot de kerstvakantie hebben we gespaard voor Stichting Mensenkinderen. Het
totaalbedrag van €556,74 hebben we overgemaakt voor de studie van Vrezh.
De komende periode sparen we voor Philadelphia Namibia. Philadelphia heeft als
doel om de levenskwaliteit van wees- en kwetsbare kinderen te verbeteren. Om dit
doel te realiseren werkt Philadelphia met de kinderen zelf, met hun families, en met
hun scholen.
Philadelphia vindt het belangrijk dat kinderen weten dat God hun Vader is die van
hen houdt, en dat ze belangrijk zijn in zijn ogen. Met deze visie proberen we bij de
kinderen een positief zelfbeeld op te bouwen. We bieden kinderen aandacht, kansen
om te spelen en zich te ontspannen, maar ook om nieuwe vaardigheden aan te
leren, zoals het onderhouden van een groentetuintje. Meer informatie vindt u op
onderstaande website:
http://www.philadelphianamibia.org/nl
Aanstaande donderdag krijgen alle kinderen informatie vanuit deze stichting over het
spaardoel. Spaart u ook mee?
Schoolfruit
Deze week is het volgende schoolfruit aan de beurt:
Woensdag: waspeen
Donderdag: appel
Vrijdag: peer
Mocht uw kind een bepaalde fruitsoort niet lusten, dan mag u zelf fruit meegeven.
Regel van de week
Na de kerstvakantie starten we met nieuwe thema’s uit onze methode “kinderen en
hun sociale talenten”. De thema’s die in alle groepen zullen worden behandeld zijn:
- Omgaan met ruzie
- Een keuze maken
De schoolregels die hierbij horen zijn:
- raak elkaar niet aan als een ander dat niet wil.
- Stop is stop, hou op! (stop, loop, praat).
Hoofdluiscontrole
Vanmorgen hebben we weer een reguliere hoofdluiscontrole gehad waarbij alle
groepen zijn gecontroleerd. Bij de hoofdluiscontrole zijn geen bijzonderheden
aangetroffen. We hopen dat u thuis blijft controleren en indien u hoofdluis aantreft,
graag een melding naar school. Na de voorjaarsvakantie is de volgende reguliere
controle.
Ouderraad en de vogelvoeractie
We hopen dat er veel vogelvoer is verkocht en er dus een mooi bedrag in de
ouderraadskas komt. U kunt uw bestelformulieren en het geld gezamenlijk inleveren
bij de groepsleerkracht tot uiterlijk donderdag12 januari a.s. Alvast bedankt voor uw
en jullie moeite!

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
Lezen en het belang ervan
Dat zelf lezen en voorlezen belangrijk is, dat hoeven we u vast niet meer te vertellen.
Tot in de bovenbouw is het voorlezen van boeken nog zo belangrijk, kinderen komen
in aanraking met verschillende soorten boeken, het is gezellig om samen te lezen en
u kunt moeilijke woorden uitleggen aan uw kind. Maar ook leeskilometers maken (veel
zelf lezen, maakt dat het leesniveau omhoog gaat).
Hoe komt u nu aan goede boeken? U kunt deze natuurlijk kopen, maar dat is ook erg
prijzig.
Alle kinderen van onze school zijn, door de bibliotheek op school ook lid van de
plaatselijke bibliotheek geworden. (als uw kind nog geen lid was tenminste). Hier kunt
u gratis boeken lenen (want uw kind is gratis lid).
Om het bibliotheek bezoek te stimuleren hebben we u als ouders nodig.
U kunt natuurlijk ook uw kind stimuleren om naar de bibliotheek te gaan.
Wist u dat?
- Er in de bibliotheek zelfs voor kinderen die niet zo van lezen houden, een
makkelijk lezen plein is?
- Een luisterboek ook te verkrijgen is in de bibliotheek?
- De medewerkers in de bibliotheek u altijd willen helpen bij het zoeken naar
goede boeken voor uw kind?
- Wanneer u zelf ook leest, u uw kind leert dat lezen leuk is?
- Er altijd leuke activiteiten in de bibliotheek worden georganiseerd voor
kinderen (en volwassenen)?
- 15 minuten lezen per dag is 1000 nieuwe woorden per jaar?
Zoals u ziet, zijn dit al heel wat argumenten om te lezen en te lenen uit de bibliotheek!
Is dit uw goede voornemen van 2017?
Klassenmoeders
Inmiddels zijn alle groepen voorzien van een klassenmoeder als eerste
aanspreekpunt voor de groep.
De volgende klassenmoeders zijn er per groep:
Groep 1/2: Alice Wezeman
Groep 3: Simone Mekenkamp
Groep 4: Chantal Nijstad
Groep 5/6: Natascha Tijhof
Groep 7: Rinette Ras
Groep 8: Miranda Dekker

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/
Kerst
Wat hebben we een mooie viering gehad in de kerk met elkaar! Na afloop ontvingen we
van de ouderraad een mooi kerstcadeau als aandenken voor het kerstfeest 2016.
Alle leerkrachten, kinderen en ouderraad bedankt voor jullie inzet om dit feest zo mooi
samen te kunnen vieren!

Klasbord
In alle groepen is een account aangemaakt en elke groep heeft al volgers. Via klasbord
worden leuke weetjes, foto’s en uitjes gecommuniceerd met alle ouders. Heeft u nog
geen account? Vraag dan bij de leerkracht van uw kind naar de groepscode! De moeite
meer dan waard!

kleuternieuws
We beginnen het nieuwe jaar met het thema 'tijd/klokken' , we willen hiervoor een
klokkenwinkel inrichten, hebt u oude klokken, horloges e.d. die we hiervoor kunnen
gebruiken? Graag voorzien van naam!
De letter voor de lettermuur is de t van tijd!
Brian Hoff komt vanaf vandaag ook elke morgen op school, welkom Brian!
Volgende week beginnen we met de Cito toetsen taal en rekenen voor groep 2,
misschien dat uw kind thuis vertelt dat ze in een boekje werken....dan weet u wat het is.
Ook komt de schoolverpleegkundige dinsdag 10 januari voor de kinderen van groep 2!
Agenda
11 januari
19 januari
24 januari
24 januari
30 januari
30 januari
7 februari
10 februari
14 februari
16 februari
28 februari

Oud papier
Schoonmaakavond
Studiemiddag team (continu rooster alle groepen)
Ouderpraatgroep
MR
Ouderraad
Kijkochtend voor ouders in alle groepen vanaf 10.45 uur tot 12.00 uur
Rapport mee (groep 3 – 8 )
Open ochtend voor belangstellende ouders van toekomstig 4 jarigen.
(09.00 – 11.30 uur)
Tienminutenavond
Tienminutenavond

Agenda

