Nieuwsbrief

Baby!
Op woensdag 12 december zijn juf Cornelieke
Trappenburg en haar man Thomas de trotse
ouders geworden van hun zoontje Jidde. Met
moeder en zoon gaat het goed en we zijn
samen met de ouders God dankbaar voor dit
wonder. We wensen hen heel veel geluk en
gezondheid toe.
Jarig
Woensdag 2 januari is
meester Simon den Breejen
jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag gewenst!

Bericht van Lia Kraaijeveld
Zoals jullie naar alle waarschijnlijkheid wel hebben gemerkt ben ik niet aanwezig op
de administratie. Op woensdag 5 december ben ik geopereerd aan mijn knie. Mijn
rechterknie was versleten en ze hebben er een nieuwe knie ingezet. Hoe knap is
dat!
Na een aantal dagen in het ziekenhuis mocht ik op vrijdag 7 december weer
thuiskomen, waar ik heel dankbaar voor ben. Wat nu volgt is een revalidatieproces. Gelukkig gaat
het de goede kant op en heb ik heel veel lieve mensen om mij heen die willen helpen. Het werk op
school gaat gelukkig gewoon door en ik hoop in januari 2019 toch voorzichtig weer wat op school
te kunnen gaan doen. Tot die tijd vervangt Helma de Jong mijn werkzaamheden. Ik wens een ieder
een hoopvolle kerst en een goed 2019.
Afscheid meester Bart
Deze week werkt meester Bart Mijnster voor het laatst bij ons,
voordat hij de overstap maakt naar de politie. Deze week neemt
hij dus afscheid van de kinderen en van zijn collega’s. We
bedanken meester Bart van harte voor zijn grote inzet voor de
Rehobothschool en voor de fijne collega en meester die hij voor
ons en voor de kinderen was. We wensen hem het allerbeste en
Gods zegen voor hem en allen die hem lief zijn op de weg die
voor hen ligt.

Veranderingen personeel in de bovenbouw
Om de vacature van meester Bart in te vullen, zijn we wat gaan schuiven in de bovenbouw. De
ouders/verzorgers van de betreffende groepen zijn reeds op de hoogte gebracht. Juf Maartje de
Vos zal op maandag en dinsdag in groep 7a naast meester Tim Stonks gaan werken die op
woensdag t/m vrijdag in de klas blijft. Meester Simon gaat vervolgens op maandag en dinsdag in
groep 5b naast juf Maartje werken. Meester Martin bakker krijgt op woensdag eens in de 2 weken
voorlopig een ochtend om aan de bocotaken te werken. Dit is een tijdelijke situatie tot de
zomervakantie, want na de zomervakantie wordt juf Cornelieke de nieuwe bouwcoördinator van
de bovenbouw. U begrijpt dat ze daar nu nog even geen tijd voor heeft ;).

Psalm van de maand
De psalm van de maand
december is psalm 98 vers 4.
Kerstvieringen
Deze week vieren alle groepen
het Kerstfeest in hun eigen klas.
Volgend schooljaar zullen alle
ouders weer uitgenodigd
worden om het Kerstfeest op school mee te vieren. Dat betekent ook dat u uitgenodigd zal worden
voor de Paasviering van 2019, want het ene jaar vieren we Kerst met ouders/verzorgers en het
andere jaar het Paasfeest.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op woensdag 30 januari 2019 houden we op de Rehobothschool ‘Open huis’. ’s Morgens kunnen
ouders van 9.00 uur tot 10.30 uur zich oriënteren op de schoolkeuze van hun kind. We verzorgen
een rondleiding door de school, een kennismakingsgesprek met
de schoolleiding en nemen een kijkje in de groepen 1 en 2. Er is
koffie/thee voor de ouders en limonade voor de kinderen.
’s Avonds is er van 19.00 uur tot 20.30 uur opnieuw gelegenheid
om leerlingen in te schrijven en om een kennismakings/intakegesprek te voeren. Ook is er een rondleiding, echter wel
door een lege school natuurlijk. We vinden het prettig wanneer
u in uw omgeving aandacht vraagt voor het ‘Open huis’ en de
aanmelding. Vaak realiseren ouders zich niet dat het moment van
inschrijven voor hun nog jonge kind al is aangebroken. Voor onze planning is het belangrijk dat
kinderen die vóór 1 oktober 2020 4 jaar zijn, worden ingeschreven.
Instroomgroep
Na de kerstvakantie starten we op maandag 7 januari met een
instroomgroep voor de kinderen die 4 jaar worden. De instroomgroep
begint klein, maar zal in de loop van het schooljaar aangroeien. Juf Alie
van Leeuwen werkt op maandag en dinsdag in de instroomgroep en juf
Tabita Visser op woensdag en donderdag. Op vrijdag zijn de kinderen vrij.
In deze groep mogen we na de vakantie verwelkomen: Amber de Kreij,
Thijs Mol, Isaiah Liauw-Anjie, Luuk de Bruin, Nick Muilwijk, Levi van der
Meijden, Jente Zonnenberg, Joëll Lock en Fiene Brouwer. Van harte
welkom op de Rehobothschool, fijn dat jullie er zijn!
Afscheid leerling
Aan het einde van dit kalenderjaar nemen we afscheid van Jayden Soeteman (5b). Hij zal na de
kerstvakantie naar een andere basisschool gaan. Wij gaan ‘m missen, maar we wensen hem heel
veel plezier op zijn nieuwe school en hopen dat hij snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zal
maken.

Grote schoonmaak
Normaal gesproken deden we in deze nieuwsbrief altijd een vooraankondiging van de grote
schoonmaak in januari, waarvoor we uw hulp vroegen. Dit jaar echter niet! Misschien herinnert u
zich nog dat alle scholen geld van de overheid hebben gekregen om de werkdruk te verlichten. De
Rehobothschool heeft daar een onderwijsassistent en twee evenementencoördinatoren voor
aangesteld (dat zijn 2 collega’s die alle evenementen van Sint tot verkeer organiseren) én we
hebben het schoonmaakbedrijf ingehuurd om de grote schoonmaak van ons over te nemen.
Vandaar dat het dit jaar voor ons wordt gedaan en dat is voor de leerkrachten (en misschien ook
wel voor u) echte werkdrukverlichting.
Schooldammen
Op woensdagmiddag 9 januari 2019 doet onze school weer mee met het jaarlijkse
schooldamtoernooi. Het toernooi wordt gehouden in de Parel van 13.15 uur tot 16.15 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om onze teams te komen aanmoedigen! Alle kinderen die mee
doen met dit toernooi worden hierover nog geïnformeerd. Jongens en meiden: zet ‘m op!
Kerststukjes maken met bewoners Pedaja
Dinsdag jl. is groep 4a naar Pedaja geweest en
heeft daar samen met een groep bewoners
kerststukjes gemaakt. Het was een heel mooie
middag waarbij jong en oud elkaar ontmoetten
en het samen optrekken centraal stond.
Deze activiteit stond niet op zichzelf: u
herinnert zich wellicht het bereiden van de
lunch door groep 8 in ’t Warme Hart voor de
cliënten van de dagopvang. Groep 7b heeft in
oktober een kunstmiddag gehad in Tiendwaert
en in januari 2019 zal groep 5a samen met de
bewoners van Pedaja koekjes gaan bakken. Zo
proberen we het beste van beide werelden bij
elkaar te brengen!

Belangrijke data
21 december
24 dec t/m 4 januari
7 januari
21 t/m vr. 25 januari
27 januari
30 januari
4 februari

Alle kinderen zijn deze middag vrij
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Kerk-School-Gezin week
Afsluiting K-S-G week in de kerken
9.00-10.30 en 19.00-20.30 uur OPEN HUIS!
Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij

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.

Tot slot een kindergebed voor Kerst, dat feest van licht en hoop. Dat feest waarop we vieren dat
God ons eeuwige hoop schenkt doordat hij zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd.
Alle medewerkers van de Rehobothschool wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2019!

Lieve God,
Die ster van Kerst vind ik zo mooi.
Die zie ik overal: bij mensen voor de ramen,
op het topje van de kerstboom, op de plaatjes bij de stal….
Maar die van U, die echte die was het allermooist.
Omdat die meeging en de weg wees aan de wijzen
en stond te stralen in de nacht.
Als ik mijn ogen dicht doe, God dan zie ik díe ster. Die van U.
En dan voel ik mij heel licht en heel dicht bij het kerstkind.
Amen

