Nieuwsbrief

Jarig
Maandag 3 juni is meester Jochen de Gier jarig en woensdag 5
juni juf Ina van Vliet. Alvast van harte gefeliciteerd en een hele
fijne dag gewenst!
Afscheid
Juf Janneke Groenewegen heeft besloten met ingang van 1
september a.s. te stoppen met haar werk en met vervroegd pensioen te gaan. Ze heeft het nog
goed naar haar zin, maar ze heeft nu nog de gezondheid om andere dingen in het leven te gaan
doen en daarvan te genieten. We begrijpen de keuze van juf Janneke helemaal en geven haar
groot gelijk, maar wat een raar idee dat ze straks niet meer dagelijks op school is. De juf heeft
aangegeven nog wel beschikbaar te zijn voor invalwerk bij de kleuters, daar zijn we erg blij mee!

Psalm van de maand
De psalm van de maand mei is psalm 135: 1.
Sparen met Knorrie
Sinds een aantal maanden zijn we op school aan het sparen voor een project van Latin Link en dan
met name voor kinderen in Guatemala.
Nergens in de wereld is het verschil tussen
arm en rijk zo groot. Arme mensen hebben
het geld niet om hun kinderen naar school
te laten gaan en daardoor zwerven deze
kinderen rond op markten of zelfs
vuilnisbelten. Latin Link helpt met
vrijwilligers van over de hele wereld door
deze kinderen onderwijs en eten te geven.
Het doel voor elke groep was om te
proberen €100 op te halen, dit wordt
wekelijks bijgehouden. We vinden het fijn om te zien dat de kinderen zo goed hun best doen. Zo is
sparen met Knorrie ook een succes in de groepen 1 en 2. Zij hebben per groep al meer dan €100
opgehaald voor de zending! Fijn dat u zo trouw bent in het meegeven van zendingsgeld. Als
beloning kregen de kinderen afgelopen donderdag een extra gymles, dat noemen wij win-win!
Bid- en dankdag
Ruim 2 jaar geleden is besloten dat de kinderen van de Rehobothschool tijdens de biddag- en
dankdagviering beurtelings de viering op school of in de kerk zouden gaan vieren. Na deze twee
jaar zou er worden geëvalueerd. Dat hebben wij onlangs met het team en met de schoolcommissie
gedaan.

Uit de gesprekken bleek o.a. dat het voor een ieder fijn zou zijn als we meer duidelijkheid over de
invulling van deze vieringen zouden krijgen door een stukje visie hierover op te stellen. Dat is
inmiddels gebeurd en dit willen we graag met u delen:
Visie Rehobothschool op biddag en dankdag/vieringen
De christelijke feesten vormen een belangrijk deel van onze christelijke identiteit. Het samen
beleven van deze identiteit doen we d.m.v. vieringen. Het met elkaar zingen, praten over en
nadenken over, draagt bij aan het gezamenlijk beleven van het geloof en daarmee aan de
geloofsopvoeding van de kinderen. Deze vieringen willen we op 2 manieren vormgeven: vieringen
in de kerk en vieringen op school.
Op de Rehobothschool vinden wij het belangrijk dat kinderen in aanraking worden gebracht met
de kerk en de rituelen die hierbij horen. Daarom neemt elke groep jaarlijks één keer deel aan de
biddag- of dankdagviering in één van de kerken van Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast sluiten
we op de laatste dag voor de zomervakantie het schooljaar met elkaar in de kerk af.
We zien ook de meerwaarde van vieringen op school, waarbij we meer kunnen afstemmen op het
niveau van de kinderen en de keuze van de liederen. Een viering op school geeft de leerkrachten
meer mogelijkheden tot verdieping. Onder een viering verstaan we dat kinderen met meerdere
groepen een Bijbelverhaal horen en beleven en liederen zingen.

Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen: Luuk den
Boer. Van harte welkom op de Rehobothschool, fijn
dat je er bent 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.
Schoolfietsroute-onderzoek
Via welke route fietsen ouders en kinderen naar school? En op
welke plekken vinden zij het (te) gevaarlijk? Dit wil de gemeente
Hardinxveld-Giessendam graag weten. Daarom start nu een
Schoolfietsroute-onderzoek onder ouders en leerlingen van alle
basisscholen binnen de gemeente.
Laat de gemeente weten wat ú vindt: u kunt vanaf vandaag de
enquête invullen. Invullen van de enquête duurt niet meer dan vijf
minuten. U kunt dit eventueel samen met uw kind doen.
https://verkeersenquete.nl/schoolroute/ In de bijlage vindt u een
brief met wat uitgebreidere informatie.

Nieuw lid schoolcommissie stelt zich voor
Via de nieuwsbrief wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Door
het vertrek van Martijn Mol was er een lege plaats ontstaan in
de schoolcommissie. Ik ben gevraagd om deze plaats in te vullen
en heb daar ‘ja’ op gezegd. Op deze manier hoop ik een bijdrage
te kunnen leveren aan de school waar nu één van onze kinderen
(Jesse) in groep 1a/2a zit. Onze dochters (Lauren, Suze en
Yinthe) kijken er nu al naar uit om in schooljaar ‘20-‘21 ook naar
school te mogen gaan. Ik werk in het dagelijks leven voor een
leasemaatschappij in Utrecht en Zeist en ben getrouwd met
Saskia. Zij werkt voor Syndion.
Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen in de mand. Kleding, bekers, brooddozen. Tot 14 juni
staat het op school en daarna wordt er een andere bestemming voor gezocht.

Schoolfotograaf
Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni brengt de
schoolfotograaf weer een bezoekje aan onze school. Er
worden individuele foto's gemaakt en groepsfoto's.
Tevens is er de mogelijkheid om met broertjes en zusjes
op de foto te gaan.
Op donderdag 6 juni zijn de volgende groepen aan de
beurt: groep 8A, 8B, 1A/2A, 1B, 1C, 2B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B.
's Morgens worden de individuele foto's gemaakt en 's
middags de groepsfoto's, behalve bij groep 1C, zij maken
de groepsfoto meteen na de individuele foto's in de
ochtend.
Op vrijdag 7 juni zijn de volgende groepen aan de beurt: groep 2C, 3A, 3B, 4B,7A, 7B. Alle foto's
worden 's morgens gemaakt. Broertjes en zusjes foto's kunnen worden gemaakt op: donderdag 6
juni van 8.00 uur tot 8.25 uur en op vrijdag 7 juni van 8.00 uur tot 8.25 uur en van 11.45 uur tot
12.30 uur. U kunt zelf een moment kiezen en aansluiten in de rij. De kinderen worden hiervoor dus
niet uit de klassen gehaald.
De achtergrondkleur van de foto is "betongrijs", wellicht kunt u hiermee rekening houden in de
kleurkeuze van de kleding van uw kind.
Game on
Op dinsdagmiddag 4 juni hopen de groepen 7 en 8 een bezoekje te brengen aan "Game on" in de
evenementenhal in Gorinchem. Game on is een tweejaarlijkse techniekmanifestatie.
Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs maken gedurende deze dag op een actieve manier kennis met voor de regio belangrijke
technische sectoren. Het is voor kinderen bij uitstek een belevenis om op acht pleinen techniek te
ervaren door te doen.
1. Bouw
2. Electra/installatie
3. Mobiliteit & transport
4. Care-on
5. Innovatie
6. (Maritieme) maakindustrie/Metaal
7. ICT
8. Water en groen

Techniek is gedurende deze twee dagen het centrale thema, maar ook de zorg is
vertegenwoordigd op het zogenaamde Care On-plein. In de zorg speelt techniek namelijk een
steeds belangrijkere rol en met het technische zorgaspect maken kinderen actief kennis. De
kinderen worden om 13.15 uur opgehaald en om 16.10 uur teruggebracht met een bus van de
Snelle Vliet. Jongens en meiden: heel veel plezier toegewenst.
Activiteiten Servanda
In de zomervakantie worden er door Servanda verschillende sportieve en creatieve activiteiten
georganiseerd, voor ieder wat wils.

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 22 mei was het om 14.00 uur druk op de korfbalvelden van Vriendenschaar.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hadden het schoolkorfbal toernooi, het was heerlijk weer en er
werden veel sportieve wedstrijden gespeeld. Het team van aspiranten 2 is kampioen geworden.
Op vrijdagmiddag was het toernooi voor de groepen 3 en 4; ook dat was heel gezellig, er waren
allerlei spelletjes en ook een springkussen. Ook daar werd weer erg leuk en sportief gespeeld.
Maar liefst 2 groepen zijn kampioen geworden: welpen 3 en welpen 4! Iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet, willen we hiervoor heel hartelijk bedanken, want er hebben 110 kinderen van onze
school aan dit toernooi meegedaan!

De laatste periode van het schooljaar staat de
volgende regel centraal:
Je eigen afval opruimen!
Misschien gooi je zelf ook wel eens rommel
naast de afvalbak. Wat doe je dan? Laat je het
liggen of ruim je het gelijk op?
Ruim je ook wel eens iets op wat een ander
heeft laten vallen?
Wanneer we allemaal opletten dat het afval in
de bakken ligt hebben wij een opgeruimde
school.

Belangrijke data
30 en 31 mei
6 juni
6 en 7 juni
9 juni
10 en 11 juni
17 juni
20 juni
26 juni
8 juli
Week van 8 juli

Hemelvaartvakantie
Informatieavond voor nieuwe ouders
Schoolfotograaf
1e Pinksterdag
Pinkstervakantie: alle kinderen zijn deze 2 dagen vrij
Week van de verkeerslessen
Theaterfeest groep 1-2 en schoolreis groep 3-8
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Studiemiddag, alle kinderen zijn vrij
Rapportgesprekken op aanvraag

Morgen vieren we Hemelvaartsdag. De dag waarop we gedenken dat de Here Jezus zijn tijd op
aarde afsloot en terug ging naar zijn Hemelse Vader. En sinds die tijd wachten wij op zijn
terugkeer, erop vertrouwend dat Hij -ook al is hij niet meer hier op aarde- er toch altijd voor ons is.
In het liedboek vond ik daar een mooi lied over:

