Nieuwsbrief

Jarig
Op 3 juli zijn juf Astrid de Boon en juf Jolanda den Toom jarig en op 7 juli juf Andrea Wervenbos en
juf Marian de Wit. Allemaal alvast van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag
gewenst!
25-jarig jubileum
Op 16 augustus a.s. is het 25 jaar geleden dat juf
Marjolein de Haas in dienst kwam bij de
Rehobothschool. Juf Marjolein heeft een moeilijke tijd
achter de rug én voor zich, maar dit heugelijke feit
willen we ook vieren met elkaar: gisterenavond hebben wij als team daar aandacht aan besteed en
morgen zal juf Marjolein een feestje vieren met de klas. Van harte gefeliciteerd juf Marjolein, we
hopen dat u nog vele jaren kinderen op de Rehobothschool mag blijven begeleiden!
Nieuw personeel
In de extra nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een aantal nieuwe collega’s ons team komen
versterken in het nieuwe schooljaar. In onderstaande stukjes stellen zij zich aan u voor:
Patty Prins
Via deze weg wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om me aan u voor te stellen. Mijn
naam is Patty Prins, 27 jaar en wonende in Hardinxveld- Giessendam. Na de herfstvakantie start ik
samen met Juf Janneke de instroomgroep. Vanaf januari 2020 zal ik de instroomgroep fulltime op
mij nemen. Als leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid en vertrouwen, zowel binnen als
buiten de klas. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik wil kinderen graag stimuleren om
hun eigen talenten te ontwikkelen.
Tot snel!
Marieke Lam-Kleppe
Ik ben Marieke Lam-Kleppe en ben 33 jaar. Momenteel werk
ik in de kinderopvang, maar in het nieuwe schooljaar ga ik
als onderwijsassistent aan de slag op de Rehobothschool. Ik ben getrouwd met Hans en moeder
van 4 kinderen, waarvan 2 ook hier op school zitten (Hannah 6 jaar, Thirza 4 jaar, Matthias 3 jaar
en Rebecca 8 maanden). Mijn hobby's zijn gitaar en basgitaar spelen, bakken, naaien en haken.
Marleen Koster
Mijn naam is Marleen Koster. Op het moment woon ik in Hazerswoude-Rijndijk. Ik geef les aan
groep 4 van School met de Bijbel in Benthuizen. In de zomervakantie hoop ik met mijn man en
mijn zoontje te verhuizen naar Giessenburg. Ik zocht daarom een andere baan, wat dichter bij mijn
nieuwe huis. Die heb ik dus op de Rehobothschool gevonden.

Volgend jaar hoop ik groep 4c twee en een halve dag onder mijn hoede te hebben. Ik heb er veel
zin in! Allemaal een fijne zomervakantie gewenst en tot ziens in september!
Irma de Bruin
Even een klein stukje van mij om mij voor te stellen.
Mijn naam is Irma de Bruin en kom uit Hardinxveld. Ik
ben 38 jaar en heb samen met mijn man 3 kinderen.
Momenteel ben ik nog werkzaam als leerkracht op de
Regenboogschool, maar omdat ik graag iets minder wil
werken switch ik dit jaar van school. Ik hoop te gaan
werken in groep 4 op de woensdagen naast Juf Elvira. Ik
heb er zin in!
Christian Boer
Ik ben Christian Boer, ik hoop 30 juli 19 jaar te worden.
Ik woon sinds vorig jaar april in Wijngaarden, voorheen woonde ik altijd in Hardinxveld
Giessendam. Ik woon bij mijn ouders, 2 zussen van 17 en 14 en 2 broertjes van 9 en 7. Mijn
hobby's zijn voetballen, sporten en heerlijk buiten in de natuur bezig zijn. Ik heb bijna de opleiding
onderwijsassistent afgerond aan het Hoornbeeck College in Rotterdam. In hoop in januari de ADPEP opleiding te gaan doen, deze opleiding is 1 dag in de week op het Driestar College in Gouda. In
deze opleiding word je opgeleid tot pedagogisch en educatief professional, om zo te werken met
kinderen. Mijn interesse ligt vooral in het begeleiden en samenwerken met kinderen. Ik heb veel
zin om op jullie school te komen werken en zie er naar uit om jullie te ontmoeten.
Afscheid
We zullen aan het einde van het schooljaar afscheid nemen van juf Alie van Leeuwen. Wij
bedanken haar heel hartelijk voor haar grote inzet voor de kinderen en de school en we wensen
haar het allerbeste!
Vacature leerkracht wetenschap en techniek
Al enige tijd staat de vacature leerkracht wetenschap en techniek
voor 1 dag in de week open en het lukt nog niet erg om deze
ingevuld te krijgen (zie ook op de website:
https://www.rehobothschool.nl/pagina/524/Vacatures). Als u
iemand weet die ons hierbij zou kunnen helpen of wellicht dat er
opa’s (of oma’s) zijn die zin hebben om de kinderen op dit
vakgebied te begeleiden: wij houden ons van harte aanbevolen! Als
u ideeën heeft, kunt u contact opnemen met Lisette Boon.
Besteding gelden werkdrukverlichting
Vorig jaar hebben alle scholen extra geld gekregen om te besteden aan
werkdrukverlichting. Wij hebben u toen via de nieuwsbrief
geïnformeerd dat de Rehobothschool deze gelden in schooljaar
2018-2019 zou besteden aan een evenementencoördinator, een
onderwijsassistent en een grote schoonmaak door het
schoonmaakbedrijf.
De evenementencoördinatoren hebben goed werk geleverd: zij
hebben het organiseren van allerlei activiteiten overgenomen van
de leerkrachten, van schoolreis tot korfbaltoernooi en van
Sinterklaas tot de verkeerslessen. Dat was heel prettig en zij gaan hier
dan ook mee door in het nieuwe schooljaar.
Een extra onderwijsassistent zorgde ervoor dat elke groep i.i.g. 1 dagdeel
in de week een onderwijsassistent tot haar beschikking had. De ene leerkracht koos ervoor om de
onderwijsassistent in de klas te laten ondersteunen, de ander om haar met groepjes leerlingen
buiten de groep aan de slag te laten gaan.
De grote schoonmaak door het schoonmaakbedrijf laten doen viel ons qua werkdrukverlichting
wat tegen: we moesten er toch voor zorgen dat al het meubilair aan de kant stond en er moest

vooraf én nadien heel veel opgeruimd en leeggemaakt worden. Dat staat wat ons betreft niet in
verhouding met wat het op heeft geleverd. Vandaar dat we zijn terug gegaan naar de
schoonmaakavonden.
In het nieuwe schooljaar worden de gelden voor werkdrukverlichting nog wat verder verhoogd,
althans dat wil zeggen: de gelden die we in 2020 zouden krijgen, worden naar voren gehaald en
krijgen we in 2019 al. Dit keer zullen deze gelden besteed worden aan wat extra uren voor de
rekenspecialist (juf Andrea Wervenbos) en is er nog een onderwijsassistent aangenomen om de
groepen verder te ondersteunen en meer handen in de klas te hebben.

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

Nieuwjaarsreceptie
Vorig jaar hebben we voor het eerst een nieuwjaarsreceptie
gehouden aan het begin van het schooljaar. Dit is goed bevallen en
daarom zullen we dat dit jaar weer organiseren. Voor de leerlingen is
niet alleen een goed contact tussen zijn of haar ouders en de
leerkracht belangrijk, ook het contact tussen ouders onderling en
ouders en kinderen onderling is van groot belang. Hierdoor ontstaat
meer wederzijds begrip en meer verantwoordelijkheid voor elkaars
kinderen.
De nieuwjaarsreceptie wordt in de eerste week per leerjaar aan het begin van de ochtend gepland
van 8.30-9.30 uur. De ouders/verzorgers, kinderen en de leerkracht(en) maken tijdens een kopje
koffie/thee/glas limonade in de klas met elkaar kennis.
Voor de nieuwjaarsreceptie is de volgende indeling gemaakt:
Maandag 2 september:
leerjaar 7 en leerjaar 8
Dinsdag 3 september :
leerjaar 3 en leerjaar 4
Woensdag 4 september :
leerjaar 1 en leerjaar 2
Donderdag 5 september:
leerjaar 5 en leerjaar 6
Informatie Rivas
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief van de Rivas over de
gezondheidsonderzoeken in groep 2 en 7.
Afscheid
In de vorige nieuwsbrief zijn we vergeten te vermelden dat we
afscheid hebben genomen van Lotte Meijer, leerling in groep 6b.
Lotte en haar ouders zijn inmiddels verhuisd naar Kesteren. Wij
bedanken familie Meijer voor alles wat ze voor de school hebben
gedaan en wensen het gezin daar een hele goede tijd toe!
Slotdienst
Op vrijdag 19 juli zullen we het schooljaar met elkaar in de kerk afsluiten. De school begint gewoon
om 8.25 uur. Als u wilt kunt u dan de leerkracht(en) de hand te schudden en een prettige vakantie
wensen. Alle kinderen van groep 2 t/m 7 lopen vervolgens van school naar De Bron aan de
Maasstraat. U bent ook van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. De dienst duurt van
9.30 uur tot circa 10.15 uur. Aan het einde van de dienst zal eerst aan de ouders gevraagd
worden naar buiten te gaan, zodat zij de kinderen daar kunnen opvangen. De kinderen zullen
i.v.m. de veiligheid groep voor groep de kerk verlaten. De kinderen zijn daarna uit en mogen vanaf
de kerk direct naar huis. Kinderen die nog een fiets bij school hebben staan, lopen met de
leerkracht mee terug naar school.
Studiemiddagen
In het komend jaar willen wij ons als personeel ook weer meer bekwamen, om te zorgen dat uw
kind zich thuis voelt op school en zich goed blijft ontwikkelen. Daarom worden er in het nieuwe

schooljaar weer verschillende studie(mid)dagen georganiseerd. Op deze dagen volgen
leerkrachten cursussen en werken zij aan de voorbereiding van het onderwijs en de
schoolactiviteiten. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
Er zijn ook een aantal vrije middagen gepland voor enkele vakanties.
Hieronder vindt u een overzicht:
Datum
10 oktober
18 november
10 december
20 december
6 februari
21 februari
4 maart
31 maart
17 april
26 mei
2 juni
24 juni
6 juli
16 en 17 juli
17 juli

Bestemd voor
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 8
Groep 5 t/m 8

Reden
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Vrije middag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiemiddag
Vrije middag
Sportdag
Extra vrije dag
Studiedag
Studiemiddag
Vrij
Vrije middag

Zomer Tip – Wist u dat?
Het deze zomervakantie mogelijk is om voor € 36 drie keer een dagje voordelig met de trein te
reizen middels de NS Jongerentoer? Zo wordt een dagje strand, shoppen of op bezoek bij
vrienden/familie wel heel aantrekkelijk! Ontdekken doe je samen. Meer weten? Kijk op:
www.goedkoop-treinkaartje.nl

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
8 juli
Week van 8 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli

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)

19 juli
22 juli t/m 30
augustus
2 september

Jaarsluiting in de Bron, kinderen ’s middags vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020

Elke maandagmorgen openen we om 8.00 uur de week als leerkrachten met elkaar. Om beurten
bereiden we iets voor om de week mee te openen en met elkaar te delen. Maandag jl. was
onderstaand stukje, wat ik u niet wilde onthouden:
Een vader komt thuis van zijn werk. Het is weer laat geworden en hij is moe. Zijn
dochtertje van 7 staat hem al bij de deur op te wachten. “Pap, mag ik wat vragen?”
“Natuurlijk, wat wil je weten”, zucht vader. “Hoeveel verdien jij per uur?” “Dat gaat je
niks aan, waarom wil je dat weten?” “Nou gewoon, wil je het me alsjeblieft vertellen?”
Om er vanaf te zijn zegt haar vader kortaf: “€20 per uur”.
“Oh”, zegt het meisje beteuterd, “mag ik dan 10 euro lenen?”
Nu wordt vader nijdig: “Als je zeurt om geld voor weer een stuk speelgoed dat binnen
de kortste keren kapot is, ga dan maar naar je kamer. Ik werk hard en heb geen zin in
dit gedoe!”
Het meisje staat op, sluit de deur zachtjes en vertrekt naar haar kamer. Eindelijk rust,
vader zakt in zijn luie stoel en sluit zijn ogen. Maar na een tijdje vraagt hij zich af of hij
niet te hard is uitgevallen. Zijn dochter vraagt eigenlijk nooit om geld.
“Slaap je?”, vraagt vader als hij haar slaapkamerdeur opent. “Ik viel misschien wat te
hard uit. Ik was moe en reageerde dat op jou af. Hier heb je €10.” Meteen schiet het
meisje overeind: “Dank je wel papa!” Van onder haar kussen haalt ze een paar in
elkaar gefrommelde bankbiljetten tevoorschijn. Als haar vader dat ziet moppert hij:
“Waarom wil je nog meer terwijl je al geld hebt? Is het dan nooit genoeg?”
Zijn dochtertje telt langzaam het geld en kijkt dan op naar haar vader: “Ik had niet
genoeg, maar nu wel! Pap, hier heb je €20. Kan ik een uur van je tijd kopen?”

