Nieuwsbrief

Jarig
Maandag 11 februari is juf Nellie Prins jarig. Alvast van harte gefeliciteerd met
je verjaardag en een hele fijne dag gewenst!
Juf Moniek geslaagd
Juf Moniek Boerman is geslaagd voor haar opleiding bewegingsonderwijs! Van
harte gefeliciteerd, knap gedaan!
Nieuwe leerkracht
Aangezien de huidige groepen 3 vrij groot zijn qua aantal kinderen (29 leerlingen per groep) en we
alle kinderen goed onderwijs willen blijven geven, hebben we besloten om de beide groepen 3
extra ondersteuning te geven.
Vanaf dinsdag 5 februari zullen op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend groep 3a en groep 3b
over 3 groepen worden verdeeld (groep 3a, groep 3b en groep 3c).
Op deze dagen krijgen de kinderen in groep 3c les van juf Caroline Verboom. Juf Caroline is nieuw
bij ons op school, maar heeft als
leerkracht ruime ervaring in
groep 3. Wij heten haar van
harte welkom en hopen dat zij
zich snel thuis voelt op de
Rehobothschool.

Bedankt!
Vanaf volgende week hoopt Lia weer voor 100% te gaan werken en
dat betekent dat Helma vandaag (voorlopig) voor het laatst werkt.
We zijn haar heel erg dankbaar voor het werk dat ze heeft gedaan en
wensen haar het allerbeste.

Landelijke stakingsdag
U heeft wellicht in de media gehoord over de landelijke stakingsdag op 15 maart a.s. De
leerkrachten van de Rehobothschool hebben besloten hier niet aan mee te doen. Het standpunt
van ons team is dat er al stappen in de goede richting zijn gezet, dat de partijen nog om de tafel
zitten en dat het voorbarig zou zijn om op dit moment een heftig middel als staken in te zetten.
Wel hopen we dat de partijen aan de onderhandelingstafel verder komen en verdere maatregelen
bedenken om het lerarentekort aan te pakken en de werkdruk voor al het personeel (verder) te
verlagen.

Psalm van de maand
De psalm van de maand februari is de biddagpsalm: psalm 73: 12.

Wij zijn heel dringend op zoek naar overblijfkrachten voor de bovenbouw!!
Per 1 maart is er een vacature voor de dinsdag, er gaat helaas 1 van de moeders stoppen. Gelukkig
blijft ze wel invalkracht, maar dat is pas weer vanaf mei 2019. Verder gaat er in mei een moeder
verhuizen en een moeder gaat tijdelijk stoppen in verband met andere werkzaamheden, dus zijn
we heel dringend op zoek.
Deze laatste 2 moeders draaien op diverse dagen van de week, dus is er in ons gezellige team per
direct plaats. Wij zijn op zoek naar moeders, vaders, opa’s of oma’s die samen met de kinderen en
de collega’s klaar willen staan om met de kinderen gezellig een boterham te eten. Eerst een keer
meelopen? Bel naar Ingrid 06 39461414.
Even ter herinnering:
 Als uw kind voor het eerst op de overblijf van KidsmixZ komt, dan kunt u als
ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is te downloaden
via www.kidsmixz.nl of bellen naar 06 39461414.
 Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden doorgestuurd naar info@kidsmixz.nl of
worden ingeleverd bij de administratie van de school. Lia blijft voor u als ouder op school
het aanspreekpunt.
 Alleen aanmelden in ouderportaal is dus niet voldoende, ik kan de kinderen dan namelijk
niet inschrijven!!
 Het dagelijks aanmelden voor het overblijven kan per e-mail (info@kidsmixZ.nl) of
telefonisch (06 39461414) via Kidsmixz.
Dit is alleen voor kinderen die met een strippenkaart of incidenteel overblijven. Kinderen
met een abonnement worden op de abonnementsdag/-dagen verwacht. Bij ziekte of
afwezigheid graag afmelden per 06 39461414. Anders gaan wij zoeken naar uw kind.
De kinderen komen zich om 12 uur eerst melden bij de overblijfkracht zodat wij kunnen
kijken of iedereen aanwezig is.
 Op vrijdag hebben we tosti-dag, dat wil zeggen dat u uw kind een tosti mag meegeven en
wij bakken deze tosti dan af.
 Fruit van thuis mag altijd in het brooddoosje mee; stukje appel, snoeptomaatje etc. is altijd
heerlijk om de broodmaaltijd mee af te sluiten.
 Op de overblijf hebben we geen mobiele telefoon, deze kan in de tas blijven. We spelen en
praten met elkaar, dat vinden wij veel gezelliger.
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Groot-Kraaijeveld
KidsmixZ
Gespreksavonden
Op dinsdag 12 en donderdag 14 februari zijn er ’s middags en ’s
avonds weer gespreksrondes gepland. Deze keer zal de leerkracht
met u over het welbevinden, het rapport en de resultaten van de
Citotoetsen spreken. Bij de kinderen van groep 1 zal gesproken
worden over het welbevinden van de kinderen en hoe zij het
leerstofaanbod volgen/oppikken. Voor de kinderen van groep 8
staat ook het onderwerp schoolkeuze op het programma. De planning van deze avonden verloopt
weer via het Ouderportaal. U krijgt daar vrijdagavond 1 februari om 19:00 uur een uitnodiging
voor. Vanaf dat moment kunt u aangeven op welk(e) moment(en) u een gesprek zou willen. Vooral

als u meerdere kinderen op school hebt, is het van belang dat u niet te lang wacht met het kiezen
van gespreksmomenten.
Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen: Noa Buijk en Sjoerd van Iperen. Van harte welkom op de
Rehobothschool, fijn dat jullie er zijn en heel veel plezier op school!
Ouderbijdrage
De ouder(s)/verzorger(s) van de instroomgroep ontvangen deze week een factuur voor de
ouderbijdrage voor dit schooljaar, berekend vanaf de kerstvakantie.
Via deze nieuwsbrief doen we een dringende oproep aan de ouders die al eerder een factuur
ontvingen, maar nog niet hebben betaald. Zou u dit alsnog in orde willen maken? Mocht dit
problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met Lisette Boon.

Aanmelding nieuwe leerlingen
We kijken terug op een geslaagd Open Huis en gelukkig hebben we vele nieuwe gezinnen mogen
ontvangen. Als u al kinderen op de Rehobothschool heeft en u heeft nog een jonger broertje of
zusje thuis, vergeet u hem/haar dan niet in te schrijven? Het gaat om kinderen die voor 1 oktober
2020 4 jaar worden.
En we hopen natuurlijk dat u bij nieuwe ouders in uw omgeving ambassadeur wilt zijn voor onze
school! Als u tevreden bent en u gunt mensen in uw omgeving dat ook, vertel hen dan over uw
ervaringen.

De komende weken staat de volgende regel centraal:
STOP… DENK …..DOE…
Ken je een kind dat zonder na te denken zich ergens instort? Of meteen aan zijn opgave begint,
zonder te kijken wat nu precies de bedoeling is? Of een kind dat
meteen terugduwt als hij een zet krijgt. Zonder te kijken wat de
reden van die duw is? Misschien werd het kind dat hem duwde op
zijn beurt zelf geduwd? Het kan een kind helpen om bewust te
denken aan “stop denk doe”.
Stop: word rustig en haal diep adem. Houd rekening met elkaars
gevoelens.
Denk: Wat is het probleem? Welke keuze heb je? Wat is het gevolg
van je gedrag?
Doe: maak een keuze. Zoek iemand die jou kan helpen.

Belangrijke data
4 februari
8 februari
12 en 14 februari
22 februari
25 feb t/m 1 maart
4 maart
13 maart

Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij
Kinderen krijgen rapport mee
Gespreksmiddag en –avond
Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Biddag

