Nieuwsbrief

Jarig
Dinsdag 16 april is juf Alida Blokland jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand april is psalm 133: 3.
Zending – Latin Link
Op maandag 11 maart jl. kwamen Hanneke en William van Latin Link nog wat meer vertellen over
ons zendingsproject.
Bij de jongste groepen begon William te vertellen en opeens kwam er een meisje met kapotte
kleren en vieze vegen op haar lijf de overblijfruimte in lopen. Ze zag vuilniszakken staan en vond
daarin nog een slokje drinken en een appel. Wat was ze blij! Dit meisje werd gespeeld door
Hanneke, maar in Guatemala is dit werkelijkheid voor veel kinderen. Hanneke vertelde over haar
reis naar deze kinderen en liet foto’s zien.
Tijdens de presentaties van de bovenbouw mochten kinderen eens proberen om in een zak afval
zo snel mogelijk iets eetbaars te vinden. Soms lukte dit snel, soms ook niet.
Wat een mooie presentaties waren dit en de kinderen hadden gelijk ideeën om geld in te zamelen
voor de kinderen in Guatemala. Mooi om te zien hoe de kinderen andere kinderen willen helpen!
Elke maandagmorgen staat de juf of meester met Knorrie bij de deur. Het is mooi om te horen dat
er een aantal klassen nu al
€100 met elkaar hebben
opgehaald. Hoe fijn is dat!
Tot aan de zomervakantie
sparen we voor Latin Link
en onze 2 sponsorkinderen
van Woord en Daad. Laten
we met elkaar deze
kinderen helpen aan
onderwijs en de liefde van
God!

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.

Bijna Pasen
Nog 1,5 week en dan zullen we met elkaar het Paasfeest vieren.
Het feest van het licht, van hoop tegen alle verwachting in, van
het Wonder van de wereld. Het feest dat we vieren dat de liefde
van Jezus altijd al het kwade en alle narigheid van deze wereld
overwint.

1 april en verkeersveiligheid
In de laatste nieuwsbrief was te lezen dat u vanaf 1 april een parkeervergunning nodig zou hebben
om in de buurt van school te parkeren. Dit was een 1 april grap(je), maar de onderliggende
gedachte is natuurlijk serieus. Dat deze situatie ook bij u leeft, bleek ook wel uit de reacties die we
hebben gehad. Aan het begin en einde van de schooltijd ontstaan er regelmatig gevaarlijke
situaties op straat en niet alleen in de Schoolstraat en Molenstraat, maar ook aan de Buitendams.
Met elkaar moeten we dit op kunnen lossen! Als school zijn we in gesprek met de gemeente om te
kijken of er een andere oplossing kan komen voor de bussen van de BSO die ’s morgens en ’s
middags in de Schoolstraat op de stoep staan. Parkeert u dan a.u.b. op de plekken waar dit is
toegestaan en kom als het even kan met de fiets of lopend naar school.
Rond 13.00 uur staat er vaak een grote groep kinderen in de Schoolstraat te wachten totdat ze het
plein op mogen. Wilt u uw kind i.v.m. de veiligheid a.u.b. echt niet eerder dan 13.00 uur naar
school laten gaan, dan zorgen wij ervoor dat de pleinwacht het hek op tijd open doet.
Thema-avond Hoogbegaafdheid
Woensdagavond 17 april zal er bij Servanda een OUDERS VOOR
ELKAAR bijeenkomst plaatsvinden met als thema: “(vermoedelijk)
hoogbegaafd”. Sasha Jansen van Kind in de Kijker
www.kindindekijker.nl zal de avond vormgeven. De avond duurt van
19.30 uur tot 21.00 uur, inloop 19.15 uur. Kosten €2,50. U kunt zich
aanmelden bij d.vogel@servanda.nl of via 06-82327752. Sasha Jansen heeft onze school vorig jaar
ook ondersteund in onze begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen: Fiona aan de Wiel en Micha de Jong. Van harte welkom op
de Rehobothschool, fijn dat jullie er zijn en heel veel plezier op school!

Met spoed gezocht: overblijfkrachten voor de bovenbouw!
Al diverse keren heeft u een oproep voorbij zien komen in de nieuwsbrief voor overblijfkrachten,
en ook deze keer staat er weer een oproep in. Wij zijn echt dringend op zoek naar
overblijfkrachten voor:

-

Na de meivakantie op maandag in groep 5 t/m 8, dinsdag en donderdag in groep 1 en 2;
Verder komt er op donderdag en de vrijdag na de meivakantie ook een plekje vrij in de
bovenbouw groep;
- En als laatste na de meivakantie ook nog op dinsdag in de bovenbouw groep;
Zoals u kunt lezen is er dus dagelijks hulp nodig. Buiten het feit dat u in een heel leuk team werkt,
krijgt u er ook nog een vergoeding voor. Deze vergoeding is belastingvrij.
In de afgelopen tijd zijn wij ook regelmatig op zoek geweest naar kinderen die via het ouderportaal
waren aangemeld, maar dan toch niet kwamen of ziek waren. Wilt u:
- Aan- en afmeldingen (ook bij ziekte) doorgeven op 06-39461414 (KidsmixZ)
- Heeft uw kind een vaste dag op de overblijf, dan mag hij/zij uit het ouderportaal
verwijderd worden. Door het abonnement wordt uw kind toch verwacht.
- Verder in ouderportaal alleen graag aanmelden als uw kind ook echt komt. Het komt
namelijk nog wel eens voor dat er een kind aangemeld staat, maar dan toch niet komt. Wij
gaan dan wel op zoek naar uw kind.
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Groot-Kraaijeveld - KidsmixZ
06-39461414 / info@kidsmixz.nl

Voetbalveldje onderbouw
Sinds 1,5 week is de onderbouw een voetbalveldje rijker. In de ruimte tussen de school en de
afscheiding aan de Molenstraat zijn doeltjes geplaatst en een net om te zorgen dat de bal er niet
steeds uitvliegt door al te enthousiaste uithalen. Sindsdien wordt door de kinderen van groep 1
t/m 4 met veel plezier gevoetbald. Misschien ook even leuk om te vermelden dat we dit hebben
kunnen betalen vanuit gespaard geld van de ouderbijdrage.
Pannenkoekendag
Op 22 maart jl. was het weer nationale Pannenkoekendag. Die dag, of beter gezegd: die week,
hebben de groepen 8 zich uitgesloofd om voor een heleboel opa’s en oma’s een heerlijke
pannenkoekenlunch te verzorgen. Het was een hele drukke, maar vooral ontzettend gezellige
middag en het heeft ook nog iets opgebracht: € 333,30 voor Stichting Buitenhof. Iedereen die
hierbij op enigerlei wijze heeft geholpen willen we via deze weg heel hartelijk bedanken.

Koningsspelen:
Op vrijdag 12 april vinden de koningsspelen weer
plaats. We starten deze dag met een heerlijk
koningsontbijt. De kinderen moeten hiervoor
zelf een bord, beker en bestek meenemen (graag
voorzien van naam). Verdere informatie over
deze dag kunt u vinden in de aparte nieuwsbrief
die u hierover heeft ontvangen.
Verkeersexamen 2019:
De kinderen van groep 7 hebben vandaag 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!
Schoolvoetbal
Woensdag 10 april a.s. zullen de jongens en de meiden van groep 7/8 weer meedoen met het
schoolvoetbaltoernooi op het terrein van VVH. We wensen hen heel veel plezier en succes!
Supporters zijn overigens altijd welkom: de wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
Sneldamkampioenschap
Op zaterdag 20 april organiseert het bestuur van dambond ZHZ
een zogenaamd sneldamkampioenschap voor senioren en voor
de jeugd. Dit toernooi staat open voor alle leerlingen van de
basisschool. Iedereen speelt een persoonlijk toernooi waar ze
kans maken op mooie prijzen. De uitnodiging vindt u in de
bijlage.

De regel voor de komende periode.
Naar elkaar luisteren.
Als je met andere mensen praat is het belangrijk om hen te
laten merken dat je naar ze luistert.
Je kan een ander laten merken dat je luistert door:
- de ander aan te kijken
- af en toe met je hoofd te knikken of door af en toe te
hummen.
- de ander vragen te stellen
- te reageren op wat de ander zegt.

Belangrijke data
12 april
15 t/m 17 april
19 april t/m 3 mei
6 mei
6 – 10 mei

Koningsspelen, kinderen zijn ’s middags vrij
Paasvieringen, zie uitnodiging hierboven
Goede Vrijdag en meivakantie
Hoofdluiscontrole
Groep 8 maakt de Cito Eindtoets

21 mei

Sportdag voor groep 6 t/m 8, groep 1 t/m 4 is vrij, groep 5
heeft de school voor zichzelf

