Nieuwsbrief

Jarig
Zondag 16 juni is juf Pieta Lakerveld jarig, dinsdag 18 juni juf Eva
van der Zouwen en zondag 23 juni juf Christine van der Rhee.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!
Vervanging juf Janneke
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat juf Janneke m.i.v. volgend schooljaar met
pensioen zal gaan. We zijn blij te kunnen melden dat deze vacature inmiddels is ingevuld: juf
Jolanda den Toom zal 4 dagen gaan werken en juf Tabita Visser zal de plaats van juf Jolanda
innemen.

Psalm van de maand
De psalm van de maand juni is psalm 135: 1.

Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen Maud Muilwijk, Sem van Wingerden en Lukas Gort. Van harte
welkom op de Rehobothschool, fijn dat jullie er zijn en heel veel plezier op school!
Studiedag
Op woensdag 26 juni heeft het team een studiedag. Op deze dag houden we onze zogenaamde
opbrengstvergadering. Tijdens deze dag kijken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben we
bereikt, waar zijn we tevreden over en wat kan beter? We kijken ook vooruit: er worden door
verschillende collega’s plannen gepresenteerd voor het nieuwe schooljaar en we bespreken de
hoofdlijnen van het nieuwe schoolplan 2019-2023.
Nieuw lid schoolcommissie stelt zich voor
In de vorige nieuwsbrief stond onderstaand stukje, maar zonder
naam erbij, waardoor het een soort ‘raadje-plaatje’ werd. Bij
deze dus nogmaals het stukje - nu met naam:
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan jullie voorstellen: Peter
van Tienhoven. 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.
Nieuws vanuit de Schoolcommissie
Voor veel ouders/verzorgers is het soms wat onduidelijk wat de Schoolcommissie doet. Daarom
zullen we via de nieuwsbrief zo af en toe van ons laten horen.
Wie zijn we? De Schoolcommissie bestaat uit 4 leden. Onlangs is Martijn Mol afgetreden. Zijn
vervanger is Peter van Tienhoven, zoals u hierboven heeft kunnen lezen. De overige leden zijn Ilse
Ruitenberg, Kelly Stok en Cobi Klein.
Wat zijn de taken van de Schoolcommissie? Eén van onze taken is het adviseren van de directeur,
Lisette Boon. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuw personeel. Daarvoor wordt een
sollicitatiecommissie gevormd en één van ons maakt daar deel van uit.
Wat stond er de laatste vergadering op de agenda? We hebben het gehad over de vieringen op
bid- en dankdag. In de vorige nieuwsbrief heeft u de visie van de Rehobothschool hierop kunnen
lezen. Bij het vormen van deze visie zijn we als Schoolcommissie betrokken. Verder hebben we het
gehad over de ouderavond die dit najaar op de planning staat. De voorbereidingen hiervoor zijn
inmiddels van start gegaan.

VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau. De
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downladen in de App Store en Google Play Store. U
hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opende op 1 juni en is geopend
t/m 31 augustus. Vanaf 1 juli zijn ook boeken voor volwassenen beschikbaar.

Verkeerslessen 17, 18, 21 juni
Volgende week zijn er weer verkeerslessen.
Op maandagmorgen hebben de groepen 5 en 6 verkeersles, op maandagmiddag de groepen 7.
Dinsdagmorgen de groepen 3 en 4, op dinsdagmiddag de groepen 1.
Vrijdagmorgen de groepen 2 en vrijdagmiddag de groepen 8.
De meest kinderen hebben deze dagen hun fiets nodig, alleen bij de kinderen van groep 1, 4 en 8
kan de fiets thuis blijven.
Schoolreis – donderdag 20 juni
Groepen 3 en 4:
Op donderdag 20 juni gaan de groepen 3
en 4 op schoolreis. Dit jaar gaan we naar
Duinoord all inclusive in-&outdoor
recreatiepark. De kinderen kunnen deze
dag op de gewone tijd (8.25 uur) op school
komen. De bus zal om 8.45 uur vertrekken
en we hopen om 17.00 uur weer terug te
zijn bij school. De kinderen hoeven op deze
dag helemaal niets mee te nemen. Er mag
alleen een rugtas meegenomen worden voor eventuele "ongelukjes". Voor eten, drinken en
allerlei ander lekkers wordt de hele dag gezorgd en hoeven de kinderen dus echt niet mee te

nemen. Graag ook geen geld meegeven. Kinderen van groep 4 die mogen klimmen in het klimbos
zijn verplicht om dichte schoenen te dragen. We hopen op een mooie, zonnige dag.
Groepen 5 t/m 7:
Op donderdag 20 juni gaan we met de groepen 5 t/m 7 op
schoolreis naar de Spelerij en Uitvinderij in Dieren. De kinderen
worden deze dag om 8.15 uur op school verwacht. De bus zal dan
om 8.30 uur vertrekken. We hopen tussen 17.00 uur en 17.30 uur
weer terug te zijn bij de Rehobothschool. Wilt u er voor zorgen dat
uw kind deze dag goede schoenen draagt, een lunchpakketje en
voldoende drinken bij zich heeft? Er is een klein winkeltje aanwezig
op het park waar de kinderen eventueel iets kunnen kopen. U mag
uw kind hiervoor wat zakgeld meegeven, maar liever niet meer dan
€5. We hopen op een mooie en zonnige dag!
Groep 1 en 2 en groep 8
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 de kinderen
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!
Kampioenen techniektoernooi!
Deze kanjers uit groep 4a hebben woensdag 12 juni de
landelijke finale van het OO Techniek Spektakel gewonnen!
De opdracht was om een handige wegwijzer te maken en zo
snel mogelijk ruimte in kaart te brengen. Gefeliciteerd Joshua,
Stan, Sophie en Mirte!

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
17 juni
20 juni
26 juni
8 juli
Week van 8 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
22 juli t/m 30 augustus

Week van de verkeerslessen
Theaterfeest groep 1-2 en schoolreis groep 3-7
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Studiemiddag, alle kinderen zijn vrij
Rapportgesprekken op aanvraag
Musical groep 8a en groep 8b
Rapport mee
Eindfeest groep 1 en 2, uitzwaaien groep 8
Eindfeest groep 3 t/m 7 (groep 8 is vrij)
Jaarsluiting in de Bron, kinderen ’s middags vrij
Zomervakantie

Afgelopen weekend mochten we het Pinksterfeest vieren. De Here Jezus verliet de aarde maar Hij
beloofde de discipelen dat Hij hen niet alleen zou laten: Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. God
heeft de mensen niet alleen achter gelaten, maar Zijn Heilige Geest gestuurd om bij ons te zijn, ons
te helpen en te inspireren.
Ik Moet Weggaan
Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

