Nieuwsbrief

Jarig:
Woensdag 23 augustus was juf Maartje jarig. Nog van harte gefeliciteerd
met je verjaardag!

Psalm van de maand
De psalm van de maand september is psalm 119:53.
Schoolgids
Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids! U kunt de nieuwe schoolgids op onze website
vinden onder het kopje ‘onze school’.
Zending
Ook dit nieuwe schooljaar willen we weer gaan sparen voor onze sponsorkinderen van Woord en
daad en een goed doel. Van januari t/m de zomervakantie hebben we gespaard voor de
kleuterschool van Beautiful Kidz Namibia. We mochten naar Beautiful Kidz een bedrag van €713,09
overmaken. Dank u wel daarvoor!
Vanaf nu t/m de kerstvakantie gaan we, naast onze
sponsorkinderen, sparen voor het project van Lea Luiten.
Zij is uitgezonden door de Hervormde gemeente
Giessendam/ Neder-Hardinxveld en de Stichting Kimon.
Lea werkt nu 3,5 jaar in Zuid-Afrika, in de buurt van
Kaapstad, waar zij kinderwerk doet. Ze geeft wekelijks
kinderclubs en leidt lokale mensen op om dit later van
haar over te kunnen nemen. Daarnaast geeft ze ook een
aantal ochtenden les aan kinderen die niet naar school
kunnen. Meer informatie kunt u lezen op
http://veldwerkers.kimon.nl/lealuiten.
De kinderen van de Rehobothschool zullen op maandagmorgen 11 september een korte
presentatie krijgen over dit werk door iemand van de Stichting Kimon. Hierdoor weten ze beter
waarvoor ze zendingsgeld meenemen.

Elke maandagmorgen staat er een spaarpot in de klas waar het zendingsgeld in kan. Sommige
mensen vinden het misschien lastig, vergeten het of vinden het misschien maar ouderwets
(overmaken is makkelijker), maar de kinderen leren zo een vorm van delen.
Een tip: plan het op maandagmorgen in op uw planbord, schrijf het in uw agenda of zet het in uw
telefoon als herinnering of agenda item. U kunt ook samen met uw kind een leuk potje maken om
kleingeld in te sparen, waar ze op maandag wat uit kunnen halen. Alvast dank voor uw bijdrage!
Ouderbetrokkenheid 3.0
We zijn als Rehobothschool heel erg blij met de betrokkenheid van u als ouders/verzorgers – in
welke vorm dan ook. Vaak wordt uw hulp gevraagd bij praktische zaken, zoals contactouder, rijden
voor en begeleiden van excursies, het versieren van de school etc. Wij denken dat er nog winst is
te behalen in een andere vorm van ouderbetrokkenheid: het samen optrekken ten behoeve van de
ontwikkeling van uw kind. Daarom zullen wij, onder leiding van het CPS (Onderwijsontwikkeling en
Advies) het programma ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ gaan invoeren. Hierin leren we hoe we nog
meer met u kunnen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, waarbij we samen
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.
Tijdens de laatste vrijdag van de zomervakantie hebben wij als team al een bijeenkomst hierover
gehad en op maandag 11 en donderdag 14 september
zullen we in groep 3 t/m 8 voor het eerst startgesprekken
gaan voeren. Dit zijn gesprekken waarbij uw kind en u
samen worden uitgenodigd voor een kennismaking met
de leerkracht(en). De gesprekken duren een kwartier. Het
doel is om elkaar beter te leren kennen, zodat we
makkelijker naar elkaar toestappen, wat het kind alleen
maar ten goede komt. Daarnaast kunnen we met elkaar
bespreken of we vaker gesprekken willen dan de nu
geplande of dat dit zo prima is.

Informatie avond kleuters
Aan het begin van het schooljaar willen we u graag uitnodigen voor een informele kennismakings-/
informatie avond voor de groepen 1 en 2. Dit zal zijn op dinsdag 12 september van 19.30 tot 20.15
uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u de andere ouders van de groep
ontmoeten en met elkaar kennis maken. Daarnaast kunt u allerlei materialen in de klas bekijken en
eventuele vragen stellen aan de leerkracht.
Voorafgaand aan deze avond ontvangt u een informatiebrief over de groep van uw kind. Als u hier
vragen over heeft, kunt u deze stellen tijdens het ontmoetmoment. We hopen u allen te zien en te
spreken!
Op woensdag 13 september zal er een langere inloop zijn in de kleutergroepen. De kinderen
kunnen dan wat uitgebreider vertellen en van alles laten zien in hun klas. Dit inloopmoment duurt
tot uiterlijk 8.45 uur. We verwachten de kinderen wel gewoon tussen 8.15 en 8.25 uur op school.
Gym kleuters
De groepen 1 en 2 starten op woensdag 6 september weer met de
gymlessen. Er wordt gegymd op de woensdag. Wilt u deze dag voor
makkelijke kleding zorgen? De kinderen worden namelijk
gestimuleerd om zelf aan en uit te kleden. Ze gymmen in
ondergoed. Zou u gymschoenen zonder veters mee willen geven,
graag in een kleine tas (knikkerzakmodel)? De gymschoenen blijven
op school.

Lange inloop groep 3
Op woensdag 13 en 20 september houden we in groep 3 een extra
lange inloop. Tijdens deze inloop kunnen ouders het lesmateriaal
van de groep inkijken. Wanneer er vragen over de leerstof zijn,
kunnen deze gesteld worden. Vragen over uw kind kunnen tijdens
de startgesprekken aan bod komen. Op maandagochtend
18 september zal juf Netty van 8.30 tot 9.00 uur een workshop
geven in het ICT-lokaal. Tijdens deze workshop zal ze vertellen over
het aanvankelijk lezen in groep 3 en zal de leerlingsoftware
worden toegelicht.
De Schoolcommissie:
Zoals elke school binnen de vereniging TriVia, heeft ook de Rehobothschool een schoolcommissie.
Maar wat doet een schoolcommissie eigenlijk?
De commissie vormt de brug tussen ouders en school en heeft een adviesfunctie richting de
schoolleiding en directie. De schoolcommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de
volgende zaken:
- identiteit van de school
- het onderwijs
- de organisatie
- het aannemen van leerlingen
- het personeelsbeleid op schoolniveau
- het financieel beleid op schoolniveau
De schoolcommissie bestaat uit 4 leden, welke benoemd worden door de Raad van Toezicht van
de vereniging. De huidige leden zijn:

Hugo van de Wetering
Voorzitter

Erna Wiersma

Cobi Klein

Martijn Mol

Ook woont Lisette Boon de vergaderingen bij als directeur van de Rehobothschool.
Spreek ons gerust eens aan (schoolcommissie@rehobothschool.nl) als u vragen of opmerkingen
heeft over de gang van zaken op school. Wij bespreken uw punten op regelmatige basis en geven
indien nodig advies richting de schoolleiding.
Ook zoekt de schoolcommissie ieder jaar een nieuw lid ter vervanging van een aftredend lid. Heeft
u interesse om aangedragen te worden als nieuw lid, laat ons dit dan even weten.

Inschrijfformulier ouderhulp
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het inschrijfformulier ouderhulp. Als u tijd en gelegenheid
heeft, zouden we het zeer op prijs stellen als u hier of daar een handje kunt helpen op school!
Overblijven in het nieuwe schooljaar
Als u uw kind wilt laten overblijven, zowel incidenteel als op vaste dagen, wilt u dit dan doorgeven
via het ouderportaal met het icoontje van het broodtrommeltje. Dit is helaas niet mogelijk met de

app op uw telefoon.
Als uw kind dit jaar op dezelfde dagen overblijft als andere jaren, wilt u dit dan toch ook via het
ouderportaal doorgeven? Zo houden de overblijfmoeders overzicht wie ze mogen verwachten.
Als u meer kinderen wilt laten overblijven en u koopt een strippenkaart, wilt u dan a.u.b. voor
ieder kind een strippenkaart kopen? Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.
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.
Gevonden voorwerpen
De mand met de gevonden voorwerpen is weer overvol. De
meeste spullen/kleding is van voor de zomervakantie. Als
u nog wat mist dan mag u een kijkje komen nemen bij de mand
die bij de hoofdingang staat. We laten deze mand staan tot
eind september. Voor de spullen die er dan nog in zitten wordt
een goede bestemming gezocht.
Andere achternaam
Veel dames/moeders maken tegenwoordig gebruik van hun meisjesnaam. Voor ons als
leerkrachten kan het soms lastig zijn om te achterhalen welk kind bij deze ouder hoort. Wilt u
daarom bij mailcontact e.d. a.u.b. ook de naam van het kind noemen?
Rectificatie schoolfotograaf
Let op: de datum voor de schoolfotograaf, moet niet zijn donderdag 28 september maar maandag
25 september en dinsdag 26 september!

VIO-lessen
Dit jaar worden er weer VIO-lessen gegeven voor de kinderen van de basisscholen uit Hardinxveld.
De lessen starten op vrijdag 1 september van 15.45 - 16.45 uur in de Rehobothschool.

Het is een leuke opleiding waarin de kinderen in een kleine groep (max. 9 kinderen) op 'alle
instrumenten' wat leren spelen en ook nog eens leren werken met het ritmische en melodische
notenschrift.
Voor verdere informatie: zie het informatieformulier dat de kinderen voor de zomervakantie
hebben meegekregen of bezoek de website. Wilt u de eerste les met uw kind gewoon even komen
kijken en meedoen, dan mag dat ook (wel graag even doorgeven op de website bij 'contact').
Website MuziekPunt:
https://www.muziekpunt.nl/muzieklessen/vio-voorbereidend-instrumentaal-onderwijs/
Gymlessen op 6 t/m 8 september
Op 6, 7 en 8 september vervallen de gymlessen in de Wielewaal i.v.m. zestig jaar Hardinxveld.
Nu is er met de gemeente en de sportcoach voor een alternatief gezorgd in het OKK gebouw.
Op maandag 4 september en donderdag 7 september zullen onze klassen daar gymmen en zal de
sportcoach de lessen verzorgen.

Maandregel
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.

Belangrijke data:
11 en 14
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren startgesprekken met alle
september
ouders/verzorgers en hun kind samen.
12 september
De leerkrachten van groep 1 en 2 verzorgen een informatieavond
voor de ouders/verzorgers.
20 t/m 22
Schoolkamp groep 8
september
25 en 26
Schoolfotograaf
september

De eerste anderhalve week zit er weer op! We kijken terug op een goed begin van het schooljaar
en we hebben zin om met deze groep, met deze kinderen en met u aan de slag te gaan!
Ergens in de vakantie hebben de leerkrachten alles klaar gezet en in orde gemaakt voor de start
van het schooljaar. Het volgende gedicht gaat daar over:
Die kinderen van mij
Ik doe de sleutel in het slot
en een deur zwaait open
een dag komt aangelopen
als een geschenk van God.

Een klas met lege banken
ik doe de lichten aan
blijf dan heel even staan
kijk naar de boekenplanken.
In de gang daar klinkt gerucht
en een collega groet
die haar deur open doet
ik zorg voor frisse lucht.
Ik voel me plotseling zo blij
straks komen bij elkaar
voor ’t groot-zijn nog niet klaar
die kinderen van mij.
Ik denk, doe ik het eigenlijk wel goed?
Gelukkig ben ik niet alleen
U bent steeds om mij heen
en helpt mij als het moet.
Chris Lindhout

