Nieuwsbrief

Jarig
Juf Hélène 25 oktober jarig! Van harte gefeliciteerd en een hele fijne
dag gewenst!

Juf Eva
Na de herfstvakantie zal juf Eva ook op vrijdagmorgen weer in groep 3b gaan werken. Juf Lydia zal
voorlopig op maandag en donderdag in groep 3b blijven werken. Juf Netty is nog niet voldoende
hersteld om weer aan het werk te gaan.
Invulling vacature instroomgroep:
We zijn blij te kunnen melden dat de vacature voor de instroomgroep is ingevuld. Vanaf 7 januari
2019 zal Juf Alie van Leeuwen op maandag en dinsdag voor de groep staan en juf Tabita Visser is
aangenomen voor de woensdag en donderdag. Toeval wil dat juf Alie en juf Tabita elkaar al
kennen van een vorige werkplek en de samenwerking daarom helemaal zien zitten. We heten juf
Tabita van harte welkom als collega op de Rehobothschool!
De RT van juf Netty is tot nu toe vervangen door juf Marijke.
Na de herfstvakantie zal dit worden overgenomen door een
nieuwe juf: juf Petroesjka Paans. We heten ook haar (als
collega) van harte welkom op de Rehobothschool!
Invulling vacature onderwijsassistent
Na de herfstvakantie zal ons team worden versterkt door juf
Lydia van de Voorde. Zij komt bij ons werken als
onderwijsassistent en is aangenomen in de vacature die is
ontstaan door het vertrek van meester Ronald. Juf Lydia is 21 jaar en zal de gehele week bij ons
komen werken. In een volgende nieuwsbrief zal ze zichzelf aan u voorstellen. Voor nu wensen we
haar heel veel plezier in haar nieuwe baan!
Zwangerschapsverlof juf Cornelieke
Donderdag 8 november is voorlopig de laatste werkdag van juf Cornelieke voordat ze aan haar
zwangerschapsverlof begint. We wensen haar een hele goede en gezegende tijd toe en dat alles
goed mag gaan. Juf Pieta zal vanaf deze datum de gehele week voor groep 5a staan.

Psalm van de maand
De psalm van de maand oktober is de psalm voor dankdag: psalm 116 vers 1 en 10.

Dankdag 7 november
Op 7 november hopen we met de kinderen Dankdag te vieren. Het thema van deze viering is:
“Alles geef ik U!”. Vanuit Markus 4: 41-44 staan we stil bij hoe de Here Jezus kijkt naar dat wat
mensen uit liefde voor elkaar doen en geven.
De kinderen van de groepen 1 en 2, 5 en 6 vieren Dankdag op school.
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan naar de viering in de Hervormde
Kerk (Peulenstraat) en de kinderen van de groepen 3 en 4 gaan naar de
viering in de Gereformeerde Kerk (Stationsstraat).
We willen u als ouders van harte uitnodigen om de vieringen van de
groepen 3, 4, 7 en 8 bij te wonen. Voor de kinderen zijn er gereserveerde
plaatsen, u kunt op andere plaatsen aansluiten.
De dienst in de Hervormde Kerk begint om 9.30 uur en in de
Gereformeerde Kerk om 10.00 uur.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd en na afloop van de diensten gaan we met de kinderen
weer terug naar school. Na de herfstvakantie krijgt u de gezinsfolder toegestuurd.

Ouderavond met Bert Reinds - Thema: ‘Ze geloven het wel?! Waar leg jij de klemtoon?’
Binnenkort is er een ouderavond. Het onderwerp is deze avond geloofsopvoeding: je kind leren
persoonlijk met de Here God in zijn/haar wereld te leven. 24/7 en op elk moment van het leven.
Een mooi thema om over na te denken. Het helpt om te reflecteren op de houding die je zelf hebt
ten aanzien van het geloof. En ook om samen te zoeken naar de uitvoering van deze mooie
opdracht.
Wanneer? Dinsdag 13 november, van 20.00 tot 22.00 uur.
De koffie staat om 19.45 uur klaar.
We vinden het fijn om te weten hoeveel personen we kunnen verwachten, daarom kunt u
zich binnenkort via het Ouderportaal inschrijven. U krijgt daar vanzelf bericht van. We hopen velen
van u te mogen verwelkomen op de Ouderavond!
De Schoolcommissie
Tijdelijk vertrek familie Wietses: De familie Wietses (Dies - groep 4 en Hein - groep 7) is vanaf 15
oktober (maandag jl.) voor 1,5 maand naar Brazilië om daar mee te werken aan een project van
familie voor de opvang van verslaafden. De kinderen zullen in die tijd daar ook naar school gaan.
Een heel avontuur dus! We wensen hen een hele goede en gezegende tijd toe en hopen hen
maandag 3 december weer terug te zien.

Schoolfruit
Van 12 november tot en met 19 april doet onze school weer mee aan het EU
schoolfruitprogramma. De kern van het EU schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk
eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week een

portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze. De drie vaste groente-en fruitdagen worden:
dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.
Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! In de
wekelijkse nieuwsbrief van EU-schoolfruit leest u welke soorten fruit en/of
groente worden geleverd. Benieuwd welke soorten groente en/of fruit op
school worden geleverd? Meldt u zich dan via onderstaande link aan voor
de wekelijkse nieuwsbrief van EU-schoolfruit: zelf aanmelden voor de
nieuwsbrief. Onze schoolleverancier is dit jaar Vers en Fijn Benelux B.V.
Ouderbrochure met groente en fruittips voor thuis via digitale
ouderbrochure. Kies vervolgens download. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u een oproep om te helpen bij het snijden en schillen
van het fruit voor de groepen 1, 2 en 3. Helpt u mee?
Gevonden:
Op het onderbouwplein (kleuters) is een sleutelbosje gevonden met 3 sleutels aan een geel label.
Wie mist er wat? Af te halen bij de administratie.
Ouderbijdrage:
De tijd gaat echt heel snel en er wordt in deze tijd
alweer een begin gemaakt met de
Sinterklaasinkopen. Dit is nu een duidelijk voorbeeld
van één van de zaken waar uw ouderbijdrage voor
wordt gebruikt. Wij verzoeken u daarom vriendelijk
om, als u de ouderbijdrage nog niet hebt betaald, dit
op korte termijn te voldoen. Mocht het voor u problemen opleveren om de ouderbijdrage te
betalen, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Bij deze nieuwsbrief sturen we nogmaals
de factuur mee.

De komende weken staat de volgende regel centraal:
Iedereen hoort erbij.
Ik, jij, hij of zij iedereen hoort erbij! Het is gezellig om met
elkaar te spelen op het plein en in de klas. Sommige kinderen
hebben soms niemand om mee te spelen. Zij vinden het fijn
om door een klasgenootje gevraagd te worden.

Sporten in de herfstvakantie
Weet je nog niet wat je kunt gaan doen deze herfstvakantie?
Ga dan lekker sporten! De buurtsportcoach organiseert voor
ieder wat wils. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
overzicht van de activiteiten.

Belangrijke data
22 t/m 26 oktober
29 oktober
1 november
7 november
15 november
16 t/m 23 november
19 november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
VO-gesprekken ouders groep 8
Dankdag
Studiedag, alle kinderen zijn de gehele dag vrij
Week van de mediawijsheid
Verkeerslessen lightwise gr. 5 t/m 8

