Nieuwsbrief

Verlof juf Cornelieke:
Op 18 maart is officieel juf Cornelieke haar zwangerschapsverlof afgelopen en werkt ze vanaf
dinsdag 19 maart weer op haar gewone dagen. Juf Pieta heeft tijdens het verlof juf Cornelieke
vervangen voor de groep. Langs deze weg
willen we haar hartelijk bedanken voor haar
extra inzet.

Psalm van de maand
De psalm van de maand maart is psalm 32: 1.
Biddag
Binnenkort is het biddag, daarom nu een stukje over die dag.
Geschiedenis
Biddag is, net als dankdag, een dag die alleen wordt gevierd in de protestantse kerk. Het gebruik
om in moeilijke tijden een aparte ‘bededag’ te houden, is al ontstaan in de middeleeuwen. Na de
reformatie (toen grote delen van Nederland het katholicisme voor het protestantisme verruilden)
werden die ‘bededagen’ overgenomen door de protestantse kerken. In 1578 werd er landelijk
bepaald dat er in tijden van oorlog en rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.
Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale
overheden uitgeschreven.
Tegenwoordig vieren we de bid- en de dankdag op vaste dagen: biddag op de tweede woensdag in
maart en dankdag op de eerste woensdag in november. Biddag wordt ook wel ‘biddag voor gewas
en arbeid’ genoemd. Vroeger werd tijdens deze dag vooral gebeden voor het gewas: het werk op
het land en de oogst daarvan, maar doordat de agrarische sector niet zo’n groot stempel meer
drukt op de huidige maatschappij, ligt de nadruk inmiddels vooral op de arbeid: de economie, het
leven in de eigen gemeente en de wereld in het algemeen.
Viering
Op woensdag 13 maart hopen we met alle kinderen biddag te vieren. Het thema van deze viering
is: Wat kies jij? Uit 1 Koningen 3:1-15. In dit verhaal mag Salomo van God kiezen wat hij wil.
Salomo kiest wijsheid, omdat hij een goede koning voor Israël wil zijn.
De kinderen van groep 3, 4, 7 en 8 vieren biddag op school.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar de viering van de Gereformeerde Kerk aan de
Stationsstraat.
De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de viering van de Hervormde Kerk aan de Peulenstraat.

We willen u als ouders van harte uitnodigen om de vieringen van de groepen 1, 2, 5 en 6 bij te
wonen. Voor de kinderen zijn er gereserveerde plaatsen. U kunt op de andere plaatsen aansluiten.
De dienst in de Gereformeerde Kerk begint om 10.00 uur. We vertrekken met de kinderen van
groep 1 en 2 om 09.40 uur van school. De dienst in de Hervormde Kerk begint om 09.30 uur. We
vertrekken met de kinderen van groep 5 en 6 om 09.10 uur van school. Tijdens de diensten wordt
er gecollecteerd. Het collectedoel bij de Gereformeerde kerk is bestemd voor Bright star
Nederland (www.brightstarnederland.nl )Na afloop van de diensten gaan we met de kinderen
weer terug naar school.
In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u de gezinsfolder van biddag.
Gebedsgroep
Eén keer in de twee weken komen we op donderdagochtend
met een groep moeders bij elkaar om te bidden voor de
Rehobothschool. Iedere keer bidden we speciaal voor één
klas en daarnaast bidden en danken we voor allerlei andere
zaken die met school te maken hebben. Heb je interesse om
mee te bidden of heb je een gebedspunt, dan nodigen we je
uit om contact op te nemen via
gebedsgroep@rehobothschool.nl
Informatie over de Paasvieringen
Dit schooljaar nodigen we u als ouders/verzorgers van harte uit om de Paasviering van de kinderen bij te
wonen. De volgende data en tijden zijn hiervoor gepland:
Wanneer?
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april

Wie?
Groep 1a/2a, 1b, 1c
Groep 3a en 3b
Groep 4a en 4b
Groep 2b en 2c

Waar?
Hal in de school
Hal in de school

Woensdag 17 april

Hoe laat?
18.30 uur
18.30 uur
19.45 uur
18.30 uur

Woensdag 17 april

10.30 uur

Groep 5 t/m 8

In de Bron ( Maasstraat 1)

Hal in de school

De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen de dag na de Paasviering uitslapen. De kinderen zijn dan welkom
vanaf 08.25 uur en de lessen beginnen om 09.30 uur.

Inschrijven leerlingen
Ouders die al een kind op onze school hebben en een ander kind als leerling willen aanmelden,
kunnen het inschrijfformulier op onze website vinden of afhalen op school. Als uw kind voor 1
oktober 2020 4 jaar wordt, wilt u hem/haar dan a.u.b. zo snel mogelijk opgeven?
Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen: Floris de Wit. Van harte welkom op de Rehobothschool, fijn
dat je er bent en heel veel plezier op school!

Met spoed gezocht: overblijfkrachten voor de bovenbouw!!
In de bovenbouwgroepen zijn wij voor de maandag en de dinsdag en na de meivakantie
ook voor de donderdag en vrijdag, op zoek naar een vader, moeder, oma of opa die tussen
12.00 uur en 13.00 uur gezellig met de kinderen een boterham wil eten.
U komt in een gezellig team en u krijgt er een belastingvrije vergoeding voor. Eerst een
keer meelopen? Bel naar Ingrid 06 39461414
KidsmixZ
De Horst 7
3362 EA Sliedrecht

Dammen
Op woensdag 6 maart hebben 2 teams van de pupillen deelgenomen aan de finale van het
schooldammen voor de regio Zuid-Holland-Zuid. Rehoboth team 2 heeft de 15de plaats gehaald en
Rehoboth team 1 de 11de plaats. Er zijn potjes gewonnen, 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 te Hoornaar. Op dit moment zijn we nog niet door naar de volgende ronde.
Skate Friday
Op vrijdag 15 maart, 17 mei, 28 juni en misschien ook 12 juli 2019 willen we weer Skate Friday op
de Rehobothschool organiseren. De kinderen van groep 2 t/m 4 hebben dan een extra lange pauze
waarin we lekker gaan skaten en rijden. Groep 2 mag naar school meenemen: stepjes, skelters,
speelgoedtractor of andere voertuigen met kleine wielen. Groep 3 en 4 mag meenemen: skates,
skeelers, stepjes, skelters of andere voertuigen met kleine wieltjes, uitgezonderd spacescooters.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op Skate Friday naar school komen op skates, skeelers,
stepjes, waveboards, wheelies of andere ‘voertuigen’ met kleine wieltjes. Het plein wordt
omgebouwd tot een skatebaan. De kinderen kunnen ’s morgens en ’s middags voor en na
schooltijd en in de pauze skaten. Ook mogen de kinderen op vrijdagmiddag nog even lekker op het
plein skaten.
We raden aan om de kinderen beschermers te laten dragen. Als kinderen op skates komen, willen
we graag dat zij ook schoenen bij zich hebben, zodat zij binnen de school op schoenen kunnen
lopen. Als kinderen niet kunnen of willen skaten, dan is dat natuurlijk geen probleem. Het is niet
verplicht. We hopen weer op leuke Skate Fridays.
Kangoeroewedstrijd:
Donderdag 21 maart nemen een aantal leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 deel aan de landelijke
reken– en wiskundewedstrijd W4Kangoeroe.
Onder schooltijd buigen zij zich gedurende 50 minuten over een aantal pittige rekenopdrachten.
Verkeersexamen 2019:
De kinderen van groep 7 hebben op donderdag 4 april het verkeersexamen. ’s Morgens is er het
theorie-examen en ’s middags wordt een route gefietst. We wensen de kinderen van groep 7 veel
succes!

De komende periode staat de volgende regel centraal:
Denk na …..voor je wat zegt

Denk na voor je wat zegt. Soms zeg je iets voor je hebt
nagedacht.
Niet alle woorden zijn dan doordacht. Er worden lelijke of
onaardige dingen gezegd.
Denk bij je zelf eens na of dit ook bij jou gebeurt.
Probeer de komende tijd eens op je woordgebruik te letten!!

Belangrijke data
13 maart
15 maart
18 maart
21 maart
28 maart
4 april

Biddag
Skate Friday
Verkeerslessen zebrapad groep 6
Kangoeroewedstrijd
Studiemiddag – groep 1 t/m 8 vrij
Verkeersexamen groep 7

40 dagentijd
Op woensdag 6 maart is de veertigdagentijd begonnen: de 40 dagen voor Pasen. Een tijd waar wij
op school zeker bij stil zullen staan.
VEERTIG DAGEN (de) TIJD
Veertig dagen:
om de weg te vinden naar de ander en onszelf
ons af te vragen wat werkelijk belangrijk is
waaraan geven we onze tijd en ons geld?
Veertig dagen:
om ons af te vragen waarom we met bepaalde mensen
niet uit de voeten kunnen
hoe kunnen we een weg banen naar hen toe?
Veertig dagen:
om ons te bevrijden van eigendunk
dat we niet onmiddellijk klaarstaan met oordelen en verwijten maar eerst
vragen stellen aan onszelf.
Veertig dagen:
om te blijven geloven in mensen
ook als zij het laten afweten willen we doorgaan met geloven in de kracht van
de liefde.
Veertig dagen:
om ons leeg en open te maken
kwetsbaar en ontvankelijk voor het lijden van mensen ver weg en dichtbij.
Veertig dagen:
om te hopen op het wonder, dood hout wordt levend,
knoppen springen open, graan wat in de aarde lag ontkiemt
Gods Zoon staat op uit de
dood!

