Nieuwsbrief

Jarig
Vandaag, 14 februari is juf Petroesjka Paans jarig. Van harte
gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag gewenst! In de
komende periode hebben we nog meer jarige personeelsleden: op
23 februari is juf Janneke Groenewegen jarig, op 25 februari Lia
Kraaijeveld, op 26 februari juf Netty Lock en op 6 maart juf Marjolein
de Haas en juf Lisette Boon. Allemaal alvast gefeliciteerd met jullie
verjaardag en een hele fijne dag gewenst!
Berichtje van juf Netty:
Mijn gezondheid gaat langzaam maar zeker vooruit. Ik mag gelukkig steeds wat meer uren werken
op school. Meestal geef ik les aan kleine groepjes kinderen of help ik b.v. bij het afnemen van
leestoetsen in groep 3. Deze week heb ik als re-integratie een aantal uur in de Kameleongroep
gewerkt. Dat beviel goed, dus ik hoop mijn uren daar nog verder uit te breiden, zodat juf Arma en
ik de Kameleongroep samen of om de beurt kunnen draaien.
Juf Lisette afwezig
Alle directeuren van TriVia krijgen naar rato van hun werktijdfactor een aantal compensatiedagen
per jaar. In overleg met het bestuur en het MT zal de directeur, Lisette Boon, deze dagen voor en
na de voorjaarsvakantie opnemen. Juf Arma, juf Gonny en meester Martin, zullen -ondersteund
door Lia- deze dagen uw aanspreekpersoon zijn. Op vrijdag 8 maart is juf Lisette weer terug.
Vervanging juf Christine
I.v.m. de vervanging van juf Christine werkt sinds kort juf Arianne de Bruin op woensdag bij ons als
onderwijsassistent. Juf Arianne werkt de andere dagen op een school in Bunnik, maar had gelukkig
nog een gaatje vrij om één dag bij ons te komen werken. Van harte welkom juf Arianne!

Psalm van de maand
De psalm van de maand februari is de biddagpsalm: psalm 72: 1.

Zending
Afgelopen maandag is Marloes Nederveen (OR)
in de klassen wat komen vertellen over het
nieuwe zendingsproject. Spaarvarken Knorrie
wordt in de meeste klassen nog steeds goed
gevoerd met zendingsgeld. Al wordt het ook nog
wel eens vergeten. Wilt u er ook erg in houden
om zendingsgeld mee te geven?
De aankomende periode sparen we voor onze
sponsorkinderen en een project van Latin Link
en dan met name de kinderen in Guatemala. Nergens in de wereld is het verschil tussen arm en
rijk zo groot. De arme mensen hebben het geld niet om hun kinderen naar school te laten gaan.
Daardoor zwerven deze kinderen rond op markten of zelfs vuilnisbelten.
Latin Link helpt met vrijwilligers van over de hele wereld door deze kinderen onderwijs les en eten
te geven. Hiervoor is natuurlijk wel geld
nodig en daar gaan wij bij helpen.
De leerkrachten staan op maandagmorgen
met Knorrie bij de deur. Bent u het
vergeten? U mag het altijd later nog geven.
Laten we zo met elkaar deze kinderen een
betere toekomst geven.
Op maandag 11 maart zal er iemand van
Latin Link aan alle groepen nog een
uitgebreidere presentatie geven over dit
project.

Voorjaarsvakantie
Op vrijdag 22 februari hebben alle groepen vrij (i.v.m. een studiedag van de leerkrachten) en
begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt tot zondag 3 maart en we hopen alle kinderen maandag 4
maart weer in gezondheid op school te zien. Fijne vakantie allemaal!
Veilig naar school
Zelf óf met een ouder veilig naar school fietsen of lopen, is belangrijk voor kinderen. Ze leren
daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen en doen ervaring op. Helaas worden steeds meer
kinderen met de auto naar school gebracht. Dit levert soms gevaarlijke en drukke situaties op bij
de school. Ook voor het milieu is het natuurlijk beter om “schone” manieren van vervoer te
gebruiken: lopen, fietsen, skaten, steppen, enz. De
boodschap is dus: ga naar school op de fiets, te voet
of met de step. Dat is niet alleen veiliger en
gezonder, maar ook veel leuker!
Door vaker de fiets te pakken of naar school te lopen
met uw kind, helpt u mee aan het verminderen van
de verkeersdrukte rondom de school. U kunt uw kind
onderweg bovendien van alles bijbrengen over het
verkeer door te praten over de situaties die u
tegenkomt en natuurlijk door zelf het goede
voorbeeld te geven. Uw kind doet meer verkeersinzicht op dan tijdens het meerijden in een auto.
Helpt u ook mee de omgeving veilig te houden? Parkeer alstublieft op de officiële
parkeerplaatsen en niet bij Dukel of op/voor de uitrit van woningen in de omgeving van de
school.

Nieuwe leerlingen
Na de voorjaarsvakantie komt Noëmi Chacon Martis groep 1a versterken! Van harte welkom op
de Rehobothschool, fijn dat je er bent en heel veel plezier op school!

Dammen
Op woensdag 13 februari hebben we met 3 teams welpenteams
deelgenomen aan de finale van het schooldammen voor de
regio Zuid-Holland-Zuid. Er zijn potjes gewonnen en er zijn
potjes verloren en gelijk gespeeld. Iedereen heeft heel hard zijn
of haar best gedaan. Het was een hele gezellige middag in Het
Bruisend Hart in Hoornaar. Helaas zijn we niet door naar de
volgende ronde.
Veranderende gymtijden groep 1 en 2
Vanaf woensdag 20 februari doen de kinderen van groep 2 mee
met het Nijntje beweegprogramma. Dit beweegprogramma
helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve
vaardigheden. De lessen worden verzorgd door Jenny
Hoekwater, gymdocent van de OKK-vereniging. De lessen
worden de komende 15 weken op school gegeven.
Hierdoor zijn de gymtijden van de kleuters veranderd.
De groepen 1/2A, 2B en 2C hebben op woensdag gym. De
groepen 1B en 1C hebben op donderdag gym. Wilt u op deze
dag zorgen voor makkelijke kleding? Alvast bedankt!
De leerkrachten van groep 1 en 2.
Sport&cultuur in de buurt
In de voorjaarsvakantie worden er in sporthal de Wielewaal gezellige sport- en spelactiviteiten
georganiseerd. In de bijgevoegde flyers vindt u hier meer informatie over.

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
14 februari
22 februari
25 feb t/m 1 maart
4 maart
13 maart
18 maart

Gespreksmiddag en –avond
Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Biddag
Verkeerslessen zebrapad groep 6

21 maart

Kangoeroewedstrijd

Wat telt?
In de afgelopen weken hebben de kinderen zich weer aan Cito-toetsen gezet en de leerkrachten
hebben zich mogen buigen over de rapporten. Deze heeft u inmiddels zelf ook kunnen zien. Maar
wat telt er nu? Ik kwam een gedicht tegen dat ik graag met jullie wil delen:

Dat telt
We willen zo graag scoren,
dat geeft ons eer en roem.
Kijkcijfers, de allerhoogste,
zodat je mee kunt doen.
De beste in voetbal.
De sterkste in sport.
Altijd de winnaar wezen,
zodat je als mens iets wordt.
De meest verkopende zanger,
Zodat iedereen je kent.
Gouden en platina platen,
zodat j’als mens iets bent.
De hoogste rendementen,
van je duur verdiende geld.
Handig investeren,
zodat j’als mens meetelt.
En God?
Kijkt hij naar resultaten
op school en sportgebied?
Of heeft Hij andere waarden,
omdat Hij,
Wat in ’t hart zit,
ziet.

