Nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers van de Rehobothschool,
De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben ons allen diep geraakt en ook geschokt. We
leven allemaal mee met juf Janneke en kunnen –net als zij- nauwelijks bevatten wat er is gebeurd
en vooral in welk tempo.
Het zet je ook even stil. Als je, zoals vorige week, weer eens geconfronteerd wordt met hoe
kwetsbaar het leven eigenlijk is, zet het je ook stil bij je eigen leven, je gezondheid, je partner, je
kinderen, je geliefden, je naasten. Wat is eigenlijk belangrijk in het leven? Waar wil ik de tijd die
ons gegeven is op aarde aan besteden? Waar moeten we ons druk over maken en wat is de moeite
van het druk maken niet waard?
Op school hebben we als team bij elkaar gezeten na het bericht van overlijden van Arie
Groenewegen, sprakeloos. Alle woorden die er in onze taal bestaan, klinken cliché en schieten
tekort bij zo’n groot verdriet. Dus doen we wat we alleen maar kunnen doen: we leggen het voor
aan God, laten aan Hem zien wat Hij al weet: dat we Hem zo hard nodig hebben. We bidden Hem
dan ook om Janneke, haar kinderen en kleinkinderen te dragen, zoals in onderstaand gedicht
verwoord:
Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Jarig:
Woensdag 4 oktober is meester Bart jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand oktober is de dankdagpsalm: psalm 25: 2 – oude berijming.
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.
Ouderbetrokkenheid 3.0
Een volgend onderdeel van het project ouderbetrokkenheid is “de onderzoeksdag”. Deze
onderzoeksdag wordt geleid door medewerkers van CPS (Onderwijsontwikkeling en Advies) en
vindt plaats op maandag 9 oktober. Dit onderzoek bestaat uit diverse onderdelen, te weten:
gesprekken met kinderen, gesprekken met ouders en gesprekken met leerkrachten. Een aantal
ouders zullen vooraf uitgenodigd worden voor een gesprek op deze onderzoeksdag. Daarnaast

zullen binnenkort ouders en leerkrachten verzocht worden een digitale enquête in te vullen
betreffende het thema “Ouderbetrokkenheid”. Deze enquête wordt na 25 september verstuurd. U
hebt dan ongeveer 3 weken de tijd om de enquête in te vullen. Om een goed beeld van de
ouderbetrokkenheid van de Rehobothschool te krijgen hopen we dat veel ouders de enquête in
zullen vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Verlofaanvragen
Wekelijks komen er op school verlofaanvragen binnen: verzoeken om extra vrije dagen voor
kinderen. Sommige verzoeken vallen binnen de regels van de leerplicht, andere niet. Op school
merken we dat er wel eens onduidelijkheid is over wat nu wel en niet mag. Veelgehoorde vragen
zijn bijvoorbeeld: “Wanneer mag je nu buiten de schoolvakantie op vakantie?” “Een kind mag toch
10 dagen vrij per jaar?” “Als (groot)ouders vorig jaar 25 jaar getrouwd waren, mogen we dan dit
jaar daar nog verlof voor?”
Als school willen we graag dat de regels (zo veel mogelijk) voor iedereen gelijk worden gehanteerd,
zodat het voor iedereen ook duidelijk is. We hebben daarom met alle directeuren van de (bao en
vo) scholen in Hardinxveld afgesproken altijd met elkaar te overleggen als het gaat om broertjes en
zusjes voordat een besluit genomen wordt. Om wat meer informatie te geven over wat binnen de
regels van de leerplicht valt en wat niet, vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief een
samenvatting van de folder van de leerplicht “Extra verlof – wanneer is extra verlof toegestaan?”.
Op het moment dat de school verlof verleent dat niet binnen de regels valt, is de school strafbaar
en krijgt de school een boete. Daarom
melden wij ongeoorloofd verzuim bij de
leerplicht. Over het algemeen is het zo dat
er bij een eerste overtreding (en het verlof
betreft niet meer dan 2 dagen) een
waarschuwing wordt gegeven, bij een
volgende keer betreft de boete ongeveer
€75 per kind per dag.
Ouderbijdrage
Vorige week heeft u een rekening voor de jaarlijkse ouderbijdrage ontvangen. De school gebruikt
dit geld voor extra zaken voor de kinderen zoals een boekje met Kerst of Pasen, een cadeautje met
Sinterklaas, de kosten van de schoolreis en het schoolfeest, een afscheidscadeautje, een traktatie
bij een feestelijke gelegenheid, enz. Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage €45,- per kind. Hoewel
deze bijdrage niet verplicht is, hopen we dat iedereen de bijdrage betaalt. Het zou fijn zijn als u –
als het mogelijk is- deze ook z.s.m. betaalt. Mocht het voor u problemen opleveren om de
ouderbijdrage te betalen, kunt u contact opnemen met de directeur.
Verkeerssituatie Stationsstraat
Sinds dinsdag jl. zijn er werkzaamheden gaande in de
Stationsstraat. Deze kunnen voor gevaarlijke situaties
zorgen, vandaar even uw aandacht hiervoor. We willen u
vragen om indien mogelijk lopend naar school te komen. Is
dit niet mogelijk, let dan a.u.b. goed op de aanwijzingen
van de verkeersregelaar en zorg goed voor elkaar (ook al
heeft u haast ).
Welbevindingsgesprekken groep 1 en 2
U wordt binnenkort via het Ouderportaal uitgenodigd voor een gesprek op 10 of 12 oktober. Bij dit
gesprek staat het welbevinden van uw kind centraal. Vanaf dinsdag 3 oktober om 19.00 uur kunt u
zich via het Ouderportaal inschrijven op één van de geplande tijdstippen.
Als voorbereiding op het gesprek willen wij u vragen om vast na te denken over wat u belangrijk
vindt om aan de leerkracht te vertellen over uw kind. Denkt u hierbij aan:
- interesses, hobby’s en talenten van uw kind
- gedragskenmerken die u wilt toelichten
- bijzonderheden in de thuissituatie

- hoe denkt u dat uw kind het beste zal leren op school?
- wat denkt u dat de leerkracht kan betekenen voor uw kind?
- hoe kijkt uw kind naar zichzelf?

Praktische verkeerslessen
Voor de verkeersweek, die gepland staat in de week van 2 oktober t/m 6
oktober, hebben verschillende groepen hun fiets nodig tijdens de praktische
verkeerlessen. Wanneer dit zo is, dan staat dit hieronder bij de groep
aangegeven.

Maandag 2 oktober
Dinsdag 3 oktober

Groepen 5

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 6

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 4

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 7
Groepen 1
Vrijdag 6 oktober

Groepen 2

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 3

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 8

Fiets meenemen in de middag

Kinderboekenweek 2017
Van 4 t/m 13 oktober is het weer tijd voor de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar volgen we het
thema van de Christelijke Kinderboekenmaand “Bibbers in je buik” (je hoeft niet bang te zijn want
God is bij je).
Op school zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden: op maandag 9 oktober komt de
schrijfster Annet Jacobs op school workshops geven in groep 4, 5, 6 en 8. Ze verkoopt die dag ook
haar boeken met haar handtekening. Ze schreef diverse boeken uit de serie “Het geheim van…”
Mocht u het leuk vinden dat uw kind in het bezit komt van één van haar boeken, wilt u uw kind
dan €13 meegeven? U kunt ook in de pauze of na schooltijd samen met uw kind een boek kopen,
dan is daar gelegenheid voor. De kinderen van de groepen 3 gaan die dag een uur naar de
bibliotheek.

Er wordt veel voorgelezen in deze week, we doen opdrachten met boeken en we organiseren een
boekenruilbeurs. Ieder kind van groep 1 t/m 8 mag op dinsdag 10 oktober 1 of 2 boeken mee naar
school nemen en die ruilen voor een boek dat een ander kind heeft meegebracht. De leerkrachten

in ieder cluster regelen dit die dag verder zelf met de kinderen. Hier zijn verder dus geen kosten
aan verbonden. Wilt u proberen om in ieder geval 1 boek mee te geven? U mag de boeken ook in
de week van 2-6 oktober al meegeven als u dat handig vindt. Voeg dan wel een briefje toe in het
boek van wie het is.
Leest u in deze week ook een keer extra voor aan uw kind? Het zijn vaak mooie momenten samen!

Maandregel
De komende periode staat de volgende regel centraal: Iedereen
hoort erbij.
Ik, jij, hij of zij iedereen hoort erbij!
Het is gezellig om met elkaar te spelen op het plein en in de klas.
Sommige kinderen hebben soms niemand om mee te spelen.
Zij vinden het fijn om door een klasgenootje gevraagd te worden.

Belangrijke data:
2 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober
10 en 12
oktober
16-20 oktober
26 oktober
31 oktober

Week van de verkeerslessen
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Staking, alle leerlingen zijn vrij
Onderzoeksdag Ouderbetrokkenheid CPS
Gespreksmiddag en –avond: welbevindingsgesprekken
ouders/verzorgers groep 1 en 2
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten over meer- en hoogbegaafdheid; alle
leerlingen zijn vrij
Workshopdag

