Nieuwsbrief

Jarig:
Zondag 19 mei is Caroline Verboom jarig. Van harte gefeliciteerd
en een hele fijne dag gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand mei is psalm 99: 1.
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

Toegang schoolplein
Niet lang nadat het huidige schoolgebouw is geplaatst, is
met de gemeente afgesproken dat het schoolplein ’s
avonds en in het weekend ook toegankelijk zou zijn voor
spelende kinderen. Na schooltijd zien we dat kinderen
inderdaad lekker aan het schommelen, knikkeren en
voetballen zijn. ’s Avonds en in het weekend komen er
echter vooral “oudere” kinderen, die voornamelijk voor
overlast zorgen. Overlast voor ons en voor de
omwonenden. Overlast in de vorm van herrie, rotzooi,
vernieling en onlangs zelfs brandstichting. Daarom
hebben we na overleg met de politie en toestemming
van de gemeente besloten het plein na werktijd niet meer open te stellen. Dit houdt in dat als de
laatste leerkracht naar huis gaat, de hekken worden gesloten en er niet meer op het plein
gespeeld mag worden. Sinds gisteren hangen er daarom bordjes “verboden toegang voor
onbevoegden” op de hekken en zal de politie daarop gaan handhaven.
Dit is een typisch gevalletje “de goeden lijden onder de slechten”, aangezien er ’s avonds ook leuk
gespeeld wordt, maar helaas zien wij geen andere oplossing. We willen aan u vragen dit nieuws
ook onder familie en bekenden bekend te maken, zodat we met elkaar z.s.m. aan de nieuwe
situatie gewend raken.

Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen: Hans Peters, Fien van Noordenne, Anna Romeijn, Adriaan
van Wingerden, Matthias van Wingerden en Yosief Angesom Kehase. En in groep 3a is Lukas
Nederveen de klas komen versterken. Van harte welkom op de Rehobothschool, fijn dat jullie er
zijn en heel veel plezier op school!
Informatieavond voor nieuwe leerlingen.
Voor ouders die hun kind(eren) bij ons op school hebben aangemeld is er op donderdagavond 6
juni een informatieavond om 19.45 uur in de Rehobothschool. De ouders van de leerlingen die zijn
aangemeld ontvangen hier een afzonderlijke uitnodiging voor.
Cito Eindtoets
In april hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt. Het gemiddelde van groep
8 op de Centrale Eindtoets was voor onze school dit jaar 537,7, het landelijk gemiddelde was
535,7.
We zijn blij dat de kinderen hebben laten zien wat zij kunnen en een uitslag hebben gekregen die
(in bijna alle gevallen) goed bij hen past – en dat is het belangrijkst. Bij een enkel kind is de uitslag
hoger of lager uitgevallen dan wij van tevoren verwacht hadden. Op het moment dat een leerling
hoger scoort dan verwacht, kan de school het schooladvies voor het voortgezet onderwijs
aanpassen. Op het moment dat een kind lager scoort dan verwacht, verandert er niets aan het
schooladvies. In dat geval weegt het oordeel van de leerkracht zwaarder dan de uitslag van de
Eindtoets.

De kunstweken
Deze weken werken we aan een bijzonder
kunstproject. Iedere klas verdiept zich in
een bepaalde kunstenaar. Vervolgens
gaan ze in de stijl van die schilder een
schilderij maken. Dus even wanen we ons een echte kunstenaar.

Echt uniek aan dit project is dat alle kunstenaars allemaal ook een persoonlijk museum op internet
krijgen, zodat IEDEREEN hun creatie kan zien!
Met een paar muisklikken nodigen de
kinderen (en hun ouders) zelf de gasten uit
voor deze beveiligde digitale galerie... met een
echte museumshop!
Voor de echte liefhebbers ontbreekt uiteraard
de museumwinkel niet. Hier is de eigen
kinderkunst vereeuwigd op allerlei leuke aandenkens te bestellen, zoals een mok, placemats,
stickers en wenskaarten.
Alle kinderen die hun museum geopend hebben, ontvangen gratis een reproductie van hun
werkstuk gedrukt op een wenskaart! Als de kunstwerken allemaal in een digitaal museum staan
krijgt u hierover de inloggegevens.

Sportdag
Op dinsdag 21 mei is de sportdag voor de groepen 6
t/m 8. Deze vindt plaats op de velden van de
voetbalvereniging en zwembad de Duikelaar aan de
Sluisweg. Op deze dag is er een continurooster: de
kinderen eten gezamenlijk op de sportvelden en zijn om
14.15 uur uit.
De groepen 5 hebben les op school. Ook zij hebben
deze dag een continurooster tot 14.15 uur.
De groepen 1 t/m 4 zijn deze dag vrij.
Regiofinale schoolvoetbal:
Gisteren waren de regiofinales voor het schoolvoetbal bij Oranje Wit in Dordrecht. Omdat de
jongens van Rehoboth 1 eerste zijn geworden bij het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi, mochten
zij door naar deze finale. Het was een intensieve middag voor de jongens en een hele leuke
ervaring om mee te mogen maken. Er is gewonnen, verloren en gelijk gespeeld. Helaas zijn ze niet
door naar de volgende ronde, maar jongens, wat hebben jullie het goed gedaan!
Schoolreis – donderdag 20 juni
Het duurt nog wel een poosje voordat we op schoolreis gaan, maar we willen jullie wel alvast
verklappen waar we naar toe gaan. De groepen 3 en 4 gaan dit jaar naar Duinoord all inclusive in& outdoor recreatie in Helvoirt!

De groepen 5 t/m 7 gaan naar de Spelerij en Uitvinderij in Dieren. Groep 8 blijft deze dag op school
om te helpen bij de groepen 1 en 2. Zij hebben 20 juni een hele leuke dag op school: het
theaterfeest!
De dag begint voor hen om 8.25 uur. De kinderen gaan iets maken in de klas, poppentheater
Fatsneran komt een mooie voorstelling voor ons
spelen en ook komt de snackkar iets lekkers te eten
brengen. De kinderen blijven dus op school eten en
groep 8 helpt hen de hele dag. Om 14.00 uur zijn de
groepen 1, 2 en 8 uit.
Ook voor eten en drinken tijdens het pauzemoment
wordt gezorgd. De kinderen mogen hun tas daarom
thuis laten. We gaan er een fijne dag van maken!
Skate Friday
Op vrijdag 17 mei willen we weer een Skate Friday 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 een leuke Skate Friday.
Schoolkorfbaltoernooi
Volgende week woensdag 22 mei en vrijdag 24 mei doen we
weer mee het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. We hebben weer
veel teams aan kunnen melden, super leuk! Op woensdag 22 mei
spelen de aspiranten vanaf 14.00 uur en op vrijdag 24 mei spelen
de welpen en de pupillen - ook vanaf 14.00 uur. Het toernooi
wordt dit jaar gehouden op het terrein van korfbalvereniging
Vriendenschaar, Sluisweg 135. Alle kinderen die zich hebben
opgegeven hebben een briefje mee gekregen waarop de verdere
informatie staat. Jongens en meiden: Zet ‘m op en maak er een
gezellige en sportieve middag van!

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
21 mei

30 en 31 mei
6 juni
6 en 7 juni
9 juni
10 en 11 juni

Sportdag voor groep 6 t/m 8, groep 1 t/m 4 is vrij, groep 5
heeft de school voor zichzelf. Deze dag heeft de school een
continurooster en zijn we om 14.15 uit.
Hemelvaartvakantie
Informatieavond voor nieuwe ouders
Schoolfotograaf
1e Pinksterdag
Pinkstervakantie: alle kinderen zijn deze 2 dagen vrij

17 juni
20 juni

Week van de verkeerslessen
Theaterfeest groep 1-2 en schoolreis groep 3-8

