Nieuwsbrief

We zijn weer begonnen! Na een heerlijke vakantie waarin we weer nieuwe energie hebben mogen
opdoen, zijn we vorige week gestart met schooljaar 2019-2020. We vonden het ontzettend fijn dat
er met de nieuwjaarsreceptie zo veel ouders zijn gekomen! Het was gezellig en ook goed om elkaar
op deze manier te ontmoeten - een goed begin. We hopen op een fijn jaar met de kinderen en met
u, waarin we weer veel leuke en mooie dingen met elkaar mogen doen en bereiken. Daar bidden
we Gods onmisbare zegen over.
Voor de zomervakantie kregen we goed nieuws van onze collega-school CBS Ichthus: zij hadden
een nieuwe directeur gevonden die werd gezocht i.v.m. van het vertrek van Piet Walhout. Na de
zomervakantie bleek echter dat de nieuwe directeur door ziekte helaas niet in staat was om het
schooljaar te starten. Sindsdien is er met het bestuur naar een oplossing gezocht om de komende
tijd te overbruggen. Die is inmiddels gevonden: juf Lisette zal vanaf volgende week 2 dagen per
week een aantal directeurstaken op de Ichthus overnemen om daarmee het MT en het team daar
te ondersteunen. Natuurlijk is dit op voorwaarde dat het op onze school zo goed blijft doorlopen
als dat het nu doet. Daarom zullen juf Marian en juf Pieta wat extra gaan werken zodat onze
bouwcoördinatoren -juf Gonny en juf Cornelieke- meer ambulante tijd krijgen en taken over
kunnen nemen van juf Lisette. Ook juf Arma en Lia zullen
iets meer gaan werken. Daarnaast hebben we alle
vertrouwen in het team wat ook zeker haar mannetje
staat. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe lang het
ziekteverlof van de nieuwe directeur gaat duren, maar we
hopen op deze manier ervoor te zorgen dat de kwaliteit
van het onderwijs en de continuïteit op beide scholen tot
die tijd goed doorloopt.

Jarig: Maandag jl. was juf Marieke Lam jarig. Nog van harte gefeliciteerd en we wensen u een heel
mooi en gezond jaar toe!
Juf Netty: juf Netty is vorige week begonnen met op maandag en dinsdag een paar uur les te
geven in haar eigen groep. Hoewel de energie nog te wensen overlaat, gaf het veel voldoening om
weer voor de groep te staan en met de kinderen te werken.
Juf Christine: juf Christine heeft een goede vakantie gehad met haar gezin en merkt dat
langzaamaan haar energie weer een beetje terug komt, al is het nog heel wisselend.
Nieuwe leerlingen
Een warm welkom aan de nieuwe leerlingen die na de zomervakantie bij ons op school zijn gestart.
In groep 1a/2a zijn dat Leona Lam en Esmée Pijl, in groep 1b Ize Meerkerk, Mylan de Rooij, Feline
Westerhout, Anna Meerkerk, Mees en Sven Tilmans, Leah de Rover, Ben Letterie, Saar Bijl, Colin

Ghostine en Senn Corbijn. In groep 4b is Liana
Razzaghi erbij gekomen om de groep nog
gezelliger te maken. Van harte welkom
allemaal en we wensen jullie heel veel plezier
op de Rehobothschool!

Psalm van de maand
De psalm van de maand juni is psalm 25 vers 2.
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.
Schoolgids en schoolplan
Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids! U kunt de nieuwe schoolgids op onze website
vinden onder het kopje ‘onze school’. Onder datzelfde kopje kunt u ook een poster vinden met de
belangrijkste punten van ons nieuwe schoolplan (2019-2023).

Oproep verkeersouders
Voor de verkeerslessen op school zijn we op zoek naar mensen die 2 of 3 keer per jaar een dagdeel
willen helpen bij groep 1 t/m 8. De eerste keer dat we hulp nodig hebben is in de week van 14-18
oktober. De andere data zijn 25 november 2019, 23 maart 2020 en in de week van 25-29 mei 2020.
Lijkt het u leuk om hierbij te helpen, stuur dan een e-mail naar ec@rehobothschool.nl. Daarbij
kunt u aangeven bij welke groep u graag zou willen helpen. We hopen op veel aanmeldingen!
Hartelijke groet, juf Caroline en juf Jolanda.
Extra ronde oudergesprekken
De afgelopen jaren hebben we wel vaker van ouders gehoord dat de periode tussen de
startgesprekken in september en de 10-minutengesprekken in februari best lang is. Uiteraard kan
iedereen in de tussenliggende tijd zo veel afspraken maken als hij/zij wil, maar soms is het
makkelijk dat er sowieso nog een afspraak gepland staat.
Aan deze behoefte willen we graag tegemoet komen, maar tegelijkertijd willen we de werkdruk
van de leerkrachten niet verder verhogen. Daarom zullen we in de week van 25 t/m 29 november
10-minutengesprekken onder schooltijd organiseren. Het doel van deze gesprekken is met u te
bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt (op sociaal-emotioneel en cognitief gebied). Van u horen
we graag hoe uw kind thuis komt en de leerkracht zal u vertellen hoe de voortgang op school is.
Mocht het echt niet lukken om onder schooltijd naar school te komen, dan is het eventueel ook
mogelijk om het gesprek telefonisch te voeren.
Te laat komen
Soms komen kinderen te laat op school. Soms is daar een goede reden
voor, maar niet altijd. Het is voor de leerkrachten vervelend dat, als de
lessen al zijn begonnen, er nog steeds kinderen de groep binnenkomen:
dit geeft veel onrust. Wilt u er als ouders a.u.b. voor zorgen dat de
kinderen op tijd op school zijn? De officiële tijden dat de lessen beginnen
zijn ’s morgens om 8.25 uur en ‘s middags 13.10 uur. Als kinderen te laat op
school komen is de zij-ingang gesloten en moeten de kinderen via de hoofdingang naar binnen en
zich melden bij de administratie. Hun naam wordt genoteerd, bij 3x te laat worden de ouders
hierover gebeld.

Maandbrief
Sinds enige tijd ontvangt u van groep 3 t/m 8 elke maand een nieuwe maandbrief en van groep 1
en 2 per nieuw thema. Dit doen we zodat u tussendoor minder korte berichtjes ontvangt, die op
den duur door de hoeveelheid misschien niet meer gelezen worden. Dat betekent ook dat de
brieven die verstuurd worden belangrijke informatie bevatten en we hopen ook van harte dat u
deze allemaal leest.

Na zes weken vakantie gaan we nu weer naar
school. In de groepen wordt de eerste weken
veel aandacht besteed aan de groep- en
schoolregels. In de clusters van de school
hangt een poster met de maandregel. Deze
hangen ongeveer 6 weken op. In de klassen
wordt aan deze regel aandacht besteed.
We starten met de plaat We lopen rustig op
de gang.

Onderhoud school
In de zomervakantie heeft schildersbedrijf Den Hartog de gehele buitenkant van de school
opnieuw in de verf gezet. Een megaklus, maar het ziet er weer keurig netjes uit! Ook zijn er in de
raampartij aan de voorkant van de school (bij de gemeenschapsruimte) openslaande ramen
geplaatst, waardoor er beter geventileerd kan worden. Dat was al langere tijd een wens en nu
deze vervuld is, hebben we er vorige week met het mooie weer al volop gebruik van gemaakt.
Eerste SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek: 16 tot en met 20 september
Al 17 jaar organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. De dag is in de loop der jaren
uitgegroeid van een lokale actie tot een evenement in de hele provincie Zuid-Holland. Vorig jaar
deed een recordaantal van 200 scholen aan de Schoolbrengdag mee, waaronder ook onze school.
Dit jaar groeit de dag nog verder, tot de SCHOOLBRENGWEEK.
Een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is (zie ook bijlage):
•
•
•
•
•

Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
Goed voor het milieu,
en het is nog eens leuk ook!

Ouderbetrokkenheid – Jong geleerd is oud gedaan
Voor het leren beoordelen van verkeerssituaties hebben kinderen veel ervaring nodig. Hoe ver is
die auto nog weg? Hoe hard rijdt-ie? Wat kan ik verwachten dat–ie gaat doen? En hoe moet ik
reageren?
U ziet het waarschijnlijk in één oogopslag, maar uw kind moet dit allemaal nog leren.
Geef uw kind zelf de verantwoordelijkheid om te beoordelen of het veilig is om over te steken. U
staat er bij om in te grijpen als dat nodig is. Zo helpt u uw kind zich te ontwikkelen tot een veilige
en zelfstandige verkeersdeelnemer. Door uw kind op jonge leeftijd goede gewoontes aan te leren,
is het op latere leeftijd ook beter bestand tegen groepsdruk, bijvoorbeeld wanneer het samen met
leeftijdgenoten naar de middelbare school fietst.

Belangrijke data
16 september
2 oktober
5 oktober
10 oktober

Schoolbrengweek School op Seef
Start Kinderboekenweek
Dag van de Leerkracht
Studiemiddag, alle kinderen ‘s middags vrij

Zo aan het begin van het schooljaar zitten we vol nieuwe ideeën en plannen. We hebben er zin in!
Daar staat ook iets over in de Bijbel:

