Nieuwsbrief

Jarig
Op 15 juli a.s. is juf Gonny Merkus jarig. In de vakantie zijn
ook nog een aantal leerkrachten jarig: op 22 juli meester Tim
Stronks en op 29 juli juf Lydia van der Voorde. Op 23
augustus is juf Maartje de Vos jarig en juf Tabita Visser op 27
augustus. Ook al duurt het nog even: alvast van harte
gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Geslaagd
Juf Diana Visser is vorige week met prachtige cijfers geslaagd voor haar Pabo diploma. Van harte
gefeliciteerd! Juf Diana heeft de afgelopen 2 jaar op onze school stage gelopen en heeft voor
volgend jaar een leuke baan gevonden op de Prins Willem Alexander in Sliedrecht. We bedanken
haar voor alles wat ze voor onze school heeft gedaan en wensen haar Gods zegen toe over haar
onderwijscarrière en in haar verdere leven.
Afscheid en welkom
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van de
leerlingen van groep 8 maar ook van Casper Chaigneau, Jet
Peele, Wende Bogers en Tyler Deventer. Zij zullen na de
zomervakantie naar een andere (basis)school gaan. Wij
wensen hen heel veel plezier op hun nieuwe school en hopen
dat zij snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zullen maken.
En als jullie nog eens in buurt zijn: kom nog eens gezellig langs!
Na de zomervakantie zullen we nieuwe leerlingen ontvangen die gaan starten in groep 1. Maar
daarnaast verwelkomen we nog een aantal andere nieuwe leerlingen die na de vakantie bij ons op
school komen: in groep 4a komen Lilly Boon en Roan Andriessen erbij. Luca Andriessen zal groep
5a komen versterken en Raphaella van der Leek en Jake Boon komen volgend jaar bij ons in groep
2c. Welkom op de Rehobothschool! Wat gezellig dat jullie bij ons school komen. We hopen dat
jullie het snel heel erg naar jullie zin zullen krijgen!

Psalm van de maand
De psalm van de maand juli is psalm 135: 1.
Zending
Zo aan het einde van het schooljaar sluiten we ook ons zendingsproject af. Afgelopen periode
hebben we gespaard voor Puerta de Esperanza van Latin Link. We zijn begonnen met een
presentatie van Hanneke van Latin Link. Tijdens deze presentatie konden we zien en soms ook zelf

meemaken hoe het voor een kind is in Guatemala. Eten zoeken in een vuilniszak, wij moeten er
niet aan denken maar voor deze kinderen is het helaas dagelijkse kost.
Wat mogen we blij en dankbaar zijn dat we namens de kinderen (en u als ouders) een geweldig
mooi bedrag voor dit project mogen over maken naar Latin Link. Jullie hebben namelijk het bedrag
van ruim €2000 bij elkaar gespaard! Daar zijn we stil van maar ook enorm dankbaar voor! Hiermee
kan Latin Link veel kinderen gaan helpen in Guatemala: helpen met onderwijs en vooral met
schoolspullen en gezond eten. Heel veel dank!
Na de vakantie beginnen we weer met een nieuw zendingsproject. Heeft u suggesties voor een
project laat het ons weten via ouderraad@rehobothschool.nl of via de administratie van school.
Schoolplan en nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen in
2019-2020
In het afgelopen schooljaar hebben wij als team hard gewerkt
aan het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023. Het
schoolplan is voor een school een belangrijk beleidsplan voor
de komende 4 jaar. Hierin staat beschreven waar wij trots op
zijn, wat we willen behouden en aan welke speerpunten wij
de komende 4 jaar willen gaan werken. Er moeten nog een
paar handtekeningen onder maar in het nieuwe schooljaar zullen we u hier meer over vertellen.
Voor nu willen we u informeren over de punten waar we in ons in schooljaar 2019-2020 verder in
willen ontwikkelen:
- 21ste-eeuwse vaardigheden; dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de toekomst.
Er zijn in totaal 11 21ste-eeuwse vaardigheden; voor 6 daarvan hebben we in schooljaar 20182019 een leerlijn voor groep 1 t/m 8 opgezet. Dit jaar willen we ons hier verder in gaan verdiepen
door ons te bezinnen hoe we de ontwikkeling van de leerlingen in deze vaardigheden (kritisch
denken, samenwerken, computational thinking, mediawijsheid en basis- en
informatievaardigheden) kunnen volgen en hoe we ouders hierover kunnen informeren.
- Eigenaarschap bij leerlingen; leerlingen leren dagelijks, maar niet altijd realiseren ze zich wat ze
aan het leren zijn en waarom ze dat doen. Om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de
leerlingen te vergroten willen we hen bewust maken van de doelen die we met hen nastreven en
in hoeverre zij die doelen al behaald hebben. Ze leren ook nadenken over wat zij nodig hebben om
dit doel te bereiken. Om het wat concreter te maken: dit kan bij de kleuters gaan om het leren
knippen van een vorm uit een lap stof en in de bovenbouw over het vermenigvuldigen van
breuken. Doordat de leerling merkt dat zijn (gerichte) inspanning resultaat oplevert, wordt hij of zij
meer gemotiveerd om weer nieuwe dingen te leren.
- Meer- en hoogbegaafdheid; kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, leren anders dan andere
kinderen. Het is daarom belangrijk dat wij als team steeds blijven leren hoe we ook deze kinderen
kunnen helpen zich verder te ontwikkelen. Met de leerkrachten van groep 3 t/m 8 zullen we dit
jaar aan de slag gaan met het softwareprogramma Acadin en met de leerkrachten van groep 1 en 2
zullen we ons verder verdiepen in de taxonomie van Bloom. Dit is een manier om leerstof op
verschillende niveaus aan te bieden: voor sommige leerlingen is het voldoende dat ze de
aangeboden leerstof onthouden en toepassen. Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen willen we dat
ze de aangeboden leerstof ook leren analyseren en daar nieuwe ideeën uit leren creëren.

Bedankje
Vandaag krijgt u allemaal via uw kind een bedankje van de
school. Dit is om u te bedanken voor uw medewerking, hulp en
uw betrokkenheid bij de school in welke vorm dan ook. Wij zijn
daar heel erg blij mee en dankbaar voor! BEDANKT!
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

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.
Gevonden voorwerpen:
De mand met gevonden voorwerpen staat er volgende week voor het laatst. Als u nog spullen
kwijt bent, heeft u nu nog een kans om te zoeken. Voor alles wat overblijft, wordt een goede
bestemming gezocht.
Nieuwjaarsreceptie in augustus
Net als vorig schooljaar starten we dit jaar met een nieuwjaarsreceptie en startgesprekken met de
ouder(s)/verzorger(s), het kind en de leerkracht. De nieuwjaarsreceptie is in de klas van uw
kind(eren). Deze nieuwjaarsreceptie en startgesprekken zijn vorig schooljaar zowel door ouders,
de kinderen en de leerkrachten als positief ervaren.
Voor de leerlingen is niet alleen een goed contact tussen de 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 per leerjaar gepland aan het begin van de ochtend van 8.30-9.30 uur.
De ouders/verzorgers, kinderen en de leerkracht(en) maken tijdens een kopje koffie/thee of een
glaasje limonade en iets lekkers in de klas kennis met elkaar.
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
De startgesprekken worden op maandag 9 en donderdag 12
september gepland.
Ouderraad
Na vele jaren trouwe dienst nemen we in de ouderraad afscheid van Anja de Vos. We bedanken
haar voor al het werk dat ze voor de school heeft gedaan en wensen haar het allerbeste. De
ouderraad is daarom op zoek gegaan naar een nieuw lid en heeft deze
gevonden in Annie Baan. Zij stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Annie Baan. Ik ben getrouwd met Kees en samen hebben
wij 2 kinderen. Jennifer is 10 jaar en Brent is 8 jaar. Vanaf komend
schooljaar mag ik onderdeel uitmaken van de ouderraad. Als kind heb
ik mijn basisschooltijd doorgebracht op de Rehobothschool en ik heb
aan deze periode warme en leuke herinneringen overgehouden. Ik
vind het fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de
Rehobothschool en mijn steentje bij te kunnen dragen in de
ondersteuning van de activiteiten op school.
Bericht van Kidsmixz:
Nog een paar weken en de zomervakantie staat alweer voor de
deur! We hopen natuurlijk op net zo’n mooie zomer als afgelopen
jaar. Verder willen de overblijfmoeders zich aan u voorstellen, hier
komen ze:
-Ik ben Mirjam, getrouwd met Pascal en moeder van Widley.
Sinds Widley bij ons is gekomen ben ik gestopt met werken, maar inmiddels zijn mijn dagen alweer

lekker opgevuld met andere activiteiten, onder andere de overblijf op dinsdag. Ik mag graag lezen,
handwerken of er lekker op uit met onze caravan.
-Hallo, ik ben Alma. Moeder van 2 kinderen die al een aantal jaren van deze school af zijn. Ik draai
al vele jaren mee in het team. Vanaf dit jaar ben ik minder uren gaan draaien, maar ik vind het nog
steeds heel leuk.
-Mijn naam is Heidi en ik ben overblijfmoeder op de donderdag bij groep 1/2. Ik ben getrouwd met
Dennis en ben de mama van Luuk (2b). 3 dagen in de week werk ik als secretaresse bij IHC Interior
en mijn hobby’s zijn o.a. korfballen, lezen, films/series kijken en muziek luisteren.
-Even voorstellen, mijn naam is Sterre, ik ben getrouwd met Wilco en wij zijn de ouders van
Dauphine. Dauphine zit in groep 8 en gaat na de zomervakantie naar Calvijn. Dit jaar draai ik voor
het achtste jaar mee in het overblijfteam, ik ben op donderdag bij groep 1 en 2. In mijn vrije tijd
maak ik graag een uitstapje met mijn gezin, mijn ouders en mijn beste vriendin. Gezellig ergens
koffie drinken of lunchen. Een overblijfuur met 4- en 5 jarigen is best een uitdaging, er gebeurt
altijd wel iets onverwachts, van omgevallen bekers tot natte broeken. Maar, cliché, je krijgt er ook
veel voor terug, van dikke knuffels tot gevonden voorwerpen op het plein (schelpjes, takjes,
wormen, etc.).
-Ik ben Annelies en overblijfmoeder op donderdag in de bovenbouw. Ik ben getrouwd en wij
hebben 3 kinderen, 2 jongens die al op het voortgezet onderwijs zitten en 1 dochter Joline in groep
7. Naast mijn gezin werk ik bij Albert Heijn, ben ik graag creatief bezig en ben ik nu dus ook
overblijfmoeder. Ik hoop op gezellige lunchpauzes met elkaar!
-Hoi, ik ben Ryanne . Ik ben de moeder van Jorn (groep 1b) en van Nienke (groep 5a) . Ik ben op
maandag bij de overblijf in de groep 1/2, wat erg gezellig is. Daarnaast ben ik ook altijd druk bezig
met van alles en nog wat. Ik werk in de thuiszorg, ik ben graag in de tuin en ik lees heel graag
boeken. Ik verveel me nooit. En gebeurt dat dan toch, dan ga ik iets lekkers bakken. Doei, tot bij de
overblijf.
-Ik ben Sandra van de Wetering, 39 jaar en getrouwd met Hugo. Samen hebben we drie kids (14,
12 en 10 jaar oud). Ik heb bijna mijn eerste schooljaar overblijfmoeder erop zitten en moet zeggen
dat ik het eigenlijk steeds leuker ga vinden. De betrokkenheid met school en het contact met de
kids is erg leuk. Bovendien hebben we een gezellige groep overblijfmoeders (en 1 vader)! Ik ben in
mijn vrije tijd graag sportief bezig en vind het heerlijk om een goed boek te lezen. Met ons gezin
houden we ervan om te genieten van Gods schepping in binnen- en buitenland en trekken er dan
ook graag fietsend of wandelend op uit.
-Ik ben Sandra Timmer en heb 2 kinderen op de school. Mijn dochter Vera is 10 jaar en zit in groep
6b en mijn zoon Levi van 7 jaar zit in groep 3a. Sinds een jaar ben ik nu op de donderdag
overblijfouder bij groep 3/4.
-Ik ben Wendy, 38 jaar. Getrouwd, moeder van Feline (groep 3) en Naud (groep 1). Ik werk als
verpleegkundige in het Beatrix ziekenhuis. Ik ben 1 à 2 dagen per maand bij de overblijf
-Hallo ik ben Sonja, 32 jaar, getrouwd "al" ruim 10 jaar. We hebben een dochter van 7 jaar
(Roxanne) die zit in groep 3 en een zoontje van 3. Met hem hebben we onderzoeken gehad op
vermoedens van autisme. We krijgen 26 juni de uitslag en gaan dan verder kijken wat voor hem
"passend" is. Maar we gaan er vol goede moed in! Ik hou van wandelen en lezen, verder ben ik een
thuisblijfmoeder. Ik hou erg van dieren, we hebben zelf een hond en een konijn. Verder ben ik best
spontaan en hou ik ervan om onder de mensen te zijn.
-Hallo, ik ben Connie 56 jaar, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. En ik ben OMA van 4
kleinkinderen. Mijn hobby's zijn tuinieren, wandelen, fietsen en mijn tamme parkiet BOB. Ik doe
sinds half maart de overblijf met groep 5 t/m 8. In het begin dacht ik: “Oh wat veel kinderen!”,
maar nu heb ik er plezier in. Je leert de kinderen kennen en hun namen, wat best moeilijk was in
het begin!
-Ik ben Nina, ik ben 31 jaar oud, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Mijn hobby’s zijn boeken lezen,
taarten bakken en met vrienden uitgaan.
Ik ben Mijna, ik ben 30 jaar en ik heb twee kinderen: Lasse en Fiona. Ik ben verpleegkundige van
beroep. Daarnaast help ik bij de overblijf op school. Dit vind ik heel leuk om te doen. Je leert de
kinderen goed kennen van de vaste groepen waarbij ik mag helpen. Dat is heel gezellig. Het is een
leuke uitdaging om voor de kinderen een goede en veilige sfeer te scheppen tijdens het uurtje dat
ze op school eten maar technisch gezien even “vrij” zijn.

En dan hebben we ook nog Martin, Moniek, Andrea, Marianne, Keshvar, Sharmin, Ghorza,
Margreet, Marielle en Hilde, zij gaan de volgende keer een stukje schrijven.
We hebben een heel gezellig team met elkaar, maar voor het volgende schooljaar zijn we nog op
zoek naar een overblijfkracht voor de maandag en de donderdag in groep 1-2. Kom gezellig een
keer meedraaien!
Deze keer nog een paar korte mededelingen voor het nieuwe schooljaar:
• Kinderen met een abonnement hebben geen aanmelding nodig in Ouderportaal.
• Kinderen met een strippenkaart of incidenteel kunnen aangemeld worden via app op het
telefoonnummer 06 39461414, mail of in ouderportaal
• Wij vinden het fijn als alle kinderen van tevoren aangemeld zijn, er wordt dan op uw kind
gerekend (graag 1 dag van tevoren, zodat 1 moeder op 10 à 12 kinderen gehandhaafd kan
blijven). Dit is natuurlijk alleen voor kinderen op de strippenkaart of die een enkele keer
overblijven.
• Met ingang van het nieuwe schooljaar worden de huidige tarieven gehandhaafd. (Per dag:
€2,25 voor een abonnement en €2,40 voor een overblijf dag op de strippenkaart).
• Wijzigingen voor het nieuwe schooljaar (indien mogelijk) graag doorgeven voor 20 juli
2019 . Wilt u een andere abonnement dag, van strippenkaart over op abonnement of juist
omgekeerd, heeft u een nieuw adres, nieuw telefoonnummer, nieuwe huisarts of tandarts,
laat het even weten.
Hierbij wil ik iedereen vast een hele fijne zomervakantie wensen, ook namens de overblijfkrachten
en tot maandag 2 september!
Ingrid Kraaijeveld
info@kidsmixz.nl
www.kidsmixz.nl
0639461414

Skate Friday
Op vrijdag 12 juli is het weer ‘Skate Friday’. 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
naar school 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.
Voordelig treinreizen:
N.a.v. de tip over treinreizen in de vorige nieuwsbrief, kwam er nog een aanvullende tip van een
ouder over voordelig reizen: https://www.ns.nl/abonnementen/kids-vrij.html. Voor kinderen van
4 t/m 11 jaar oud nog voordeliger.
Kamp groep 8
In de afgelopen jaren is groep 8 steeds in september op schoolkamp geweest. Komend schooljaar
zullen de kinderen in het voorjaar op kamp gaan. De datum is nog niet bekend maar zodra wij dit
weten, zullen de betreffende ouders op de hoogte worden gebracht.

Nieuwe rooster gym
Na de zomervakantie starten we in de eerste week natuurlijk direct weer met de gymlessen.
Vandaar dat we het gymrooster hier alvast afdrukken:
Groep
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b

Gymlessen op:
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

9.00-10.30 uur
9.00-10.30 uur
10.30-12.00 uur
10.30-12.00 uur
13.30-14.15 uur
10.30-11.15 uur
10.00-10.45 uur
9.00-9.45 uur
11.30-12.15 uur
9.00-9.45 uur
10.45-11.30 uur
9.45-10.30 uur
8.15-9.00 uur
11.15-12.00 uur
8.15-9.00 uur
11.15-12.00 uur
9.15-10.00 uur
8.15-9.00 uur
8.30-9.15 uur
8.15-9.00 uur

18 juli 2019: Eindfeest met als thema ‘IK HOU VAN HOLLAND’
Groep 1 en 2 – woensdag 17 juli
Woensdag 17 juli wordt het eindfeest van de groepen 1 en 2 georganiseerd. De kinderen mogen
deze dag een tentje of kleedje meenemen en op het plein opzetten (tussen de zandbak en
Molenstraat). Voor de pauze mogen ze extra hapjes meenemen. We picknicken bij onze tenten.
Op donderdagmiddag 18 juli is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan speelgoed
meenemen voor binnen.
Groep 3 en 4 – donderdag 18 juli
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Voor de ochtend hoeven de kinderen
alleen maar drinken mee te nemen. Voor de middag mogen de kinderen een gezelschapsspelletje
meenemen. We hopen er een gezellige dag van te maken!
Groep 5 t/m 7 – donderdag 18 juli
Voor de kinderen van de bovenbouw wordt deze
dag een feestelijk spelcircuit georganiseerd met
onderdelen binnen en buiten de school. Een
dubbel circuitonderdeel wordt uitgezet in sporthal
‘De Wielewaal’. De kinderen moeten deze dag dus
ook hun gymkleding meenemen. Voor een extra
gezellig sfeertje is het leuk, als de kinderen deze
dag in rood, wit, blauw en/of oranje op school
komen. We hopen met elkaar op een gezellig
eindfeest!

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
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
22 juli t/m 30
augustus
2 september
2 september
3 september
4 september
5 september
9 en 12
september

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
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
Nieuwjaarsreceptie leerjaar 7 en 8
Nieuwjaarsreceptie leerjaar 3 en 4
Nieuwjaarsreceptie leerjaar 1 en 2
Nieuwjaarsreceptie leerjaar 5 en 6
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 voeren startgesprekken met
alle ouders/verzorgers en hun kind samen.

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er is al weer een jaar achter de
rug. Heeft u ook het gevoel dat het voorbij is gevlogen? Het ene moment
vierden we nog Kerst en voor we het wisten vierden we als ouders, kinderen en
leerkrachten samen het Paasfeest. En nu nemen we volgende week afscheid
van groep 8 met een mooie afscheidsavond en vieren we het eindfeest in alle
groepen.
We kijken terug op een mooi jaar met vooral mooie maar soms ook moeilijke
momenten. We bedanken u en jullie allemaal heel hartelijk voor uw betrokkenheid,
voor uw medeleven, voor uw feedback, voor uw meedenken en meehelpen in het
afgelopen jaar. We danken God voor Zijn zegeningen en alle mooie dingen die wij
uit Zijn hand mochten ontvangen. We wensen u een hele goede vakantie en
hopen elkaar in september weer in goede gezondheid terug te zien .

God zij met ons tot ons wederzien,

Hij, de Heer der legerscharen,
Hij zal uwe gang bewaren;
God zij met u tot ons wederzien.
God zij met u tot ons wederzien.
Ga met God en wees een zegen,
voorspoed geev Hij op uw wegen;
God zij met u tot ons wederzien.
God zij met u tot ons wederzien.
Hij zal uwe arbeid lonen
en uw werk met zielen kronen;
God zij met u tot ons wederzien.
God zij met u tot ons wederzien,
hier op aard of eens daarboven,
waar wij na de strijd Hem loven!
God zij met u tot ons wederzien.

