Nieuwsbrief

Nieuwe collega’s: In de komende tijd zullen we twee nieuwe collega’s verwelkomen: juf
Annamarie Hakkesteegt zal vanaf 27 november op maandag en dinsdag in groep 1a aan de slag
gaan en juf Alie van Leeuwen zal na de kerstvakantie op dinsdag, woensdag en donderdag in groep
1c (nieuwe instroomgroep) gaan werken. Juf Jenny van den Berg zal op maandag in deze groep
werken, haar kennen we nog van vorige jaren. We heten juf Annamarie en juf Alie van harte
welkom op de Rehobothschool en we zijn blij dat zij ons team komen versterken!
Jarig:
Zondag 26 november is juf Moniek jarig. Alvast van harte gefeliciteerd met je
verjaardag en een hele fijne dag gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand november is de psalm 43: 3.
Zendingsproject Lea Luiten
Elke maandag staat er een potje in de klas van uw kind voor het zendingsproject. Op dit moment
sparen we voor Lea Luiten. Zij is werkzaam voor stichting Kimon in Zuid-Afrika. Lea geeft daar les
aan kinderen en vertelt daarbij ook over het Evangelie.
Misschien heeft u er niet altijd erg in om een centje mee te geven aan uw kind. Zet eens een
reminder in uw telefoon of maak een potje waar uw kind elke maandag een centje uit kan pakken.
Wilt u meer info over het project? Neem eens een kijkje op www.kimon.nl.

Schoonmaakavonden
Om in de agenda te zetten:
Maandag 15 januari: groep 1 en 2 (cluster 1) en groep 7 en 8 (cluster 3)
Dinsdag 16 januari: groep 3 en 4 (cluster 2) en groep 5 en 6 (cluster 4)

Schoolfruit
Vanaf maandag jl. krijgen de kinderen weer schoolfruit aangeboden. Wilt u weten welke soorten
fruit en/of groente op school uitgedeeld zullen worden? Meldt u zich dan via onderstaande link
aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van EU-schoolfruit: zelf aanmelden voor de nieuwsbrief. Het

fruit wordt op dinsdag, woensdag en donderdag uitgedeeld. Op deze dagen hoeft u dus niet zelf
voor een pauzehap te zorgen.
MAXI actie voor MINI laptops
Onze actie voor de mini-laptops is inmiddels goed van start gegaan. Ons doel om 165 mini-laptops
voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 aan te schaffen komt daarmee steeds dichter bij. Misschien
is het goed om eens verder toe te lichten waar wij deze laptops voor nodig hebben, want voor alle
duidelijkheid: een (mini-)laptop is geen doel, maar altijd een middel tot kwalitatief en innovatief
onderwijs.
Niemand van ons weet hoe de wereld
eruit ziet als onze kinderen volwassen
zijn en een baan krijgen. Dat maakt
het lastig om te bepalen wat onze
kinderen nu nodig hebben om straks
goed in de maatschappij te kunnen
functioneren. Wat we wel kunnen
doen, is kijken naar ontwikkelingen
van de afgelopen jaren. Dan zien we
dat techniek, ICT en automatisering
een enorme vlucht hebben genomen
in onze maatschappij en ons dagelijks
leven. De verwachting is dat dit in de
komende jaren alleen maar zal
toenemen. Om de kinderen hierop
goed voor te bereiden willen we de
kinderen de 21st century skills, of in
het Nederlands, de 21ste eeuwse
vaardigheden aanleren:

*

* Computational thinking is het
procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om
met computertechnologie het probleem op te lossen.
Als elk kind in groep 6 t/m 8 een laptop tot zijn/haar beschikking heeft, zullen we in die groepen de
tablets van Snappet weer inleveren, omdat de mini-laptop –naast het werken met de software van
Snappet- veel meer mogelijkheden heeft.
Met de mini-laptops kunnen we het onderwijs nog aantrekkelijker maken, o.a. door bronnen direct
toe te passen in de lessen. Tijdens een aardrijkskundeles kunnen de kinderen bijvoorbeeld de
opdracht krijgen: zoek Parijs op, loop virtueel met je groepje over de Champs Elysee naar de
Eiffeltoren.
Bij de wereldoriëntatievakken werken we nu al thematisch en wordt elke 4 weken afgesloten met
een groepsopdracht. Kinderen gaan in de toekomst dan opdrachten maken als: “Zet met je groepje
een hotel op”. Kinderen leren na te denken over de keuzes die er dan voor hen liggen, samen te
werken, argumenteren waarom hun idee goed is, creatief te denken en informatie op te zoeken en
te verwerken. De mini-laptop dient hierbij als middel om hen van informatie te voorzien, een
werkstuk te maken, presentaties te verzorgen, etc.
Op dit moment gaan de groepen 2 x per week naar het computerlokaal om aan ICT-opdrachten te
werken. Als alle kinderen een eigen laptop hebben, kunnen ze hier veel flexibeler aan werken en

kunnen er bijvoorbeeld ook meer ICT-opdrachten in de weektaak worden verwerkt. Zo maar een
paar voorbeelden van de toepassing van mini-laptops in ons onderwijs.
Er wordt op alle fronten aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen: allereerst natuurlijk door de
kinderen, zij hebben nu al een enorm aantal lege flessen verzameld. Een aantal bedrijven heeft al
toegezegd ons eenmalig te willen sponsoren, waar we heel erg blij mee zijn! We hebben in onze
eigen begroting voor 2018 €20.000 apart gezet en we kunnen ook een beroep gaan doen op het
nieuw opgezette innovatiefonds van onze schoolvereniging TriVia, bedoeld voor het ontwikkelen
van nieuwe projecten. Als we dit toegewezen krijgen, kunnen we op €15.000 rekenen om ons
onderwijs d.m.v. laptops te verrijken.
Mochten we ondanks al onze inzet niet voldoende geld inzamelen om 165 laptops aan te schaffen,
dan zullen we beginnen met het verstrekken van de laptops in groep 8, dan groep 7, etc. Uw
bijdrage komt dus altijd goed terecht!
Lege flessen actie
Heeft u ze ook zien gaan over straat? Al die kinderen met tassen nog leeg of al vol met flessen?
Geweldig hoe jullie flessen aan het ophalen zijn geweest en nog zijn! Inmiddels hebben we al 2990
plastic flessen,13 volle kratjes bier en 698 losse bierflesjes opgehaald! Dat betekent dat de
thermometer nu al op € 876,70 staat! Super bedankt!
En omdat jullie zo goed je best doen, geven wij ook wat weg! Het is iets voor jullie, maar ook voor
de kinderen die het wat minder goed hebben. Wat dat is, blijft nog even geheim.
En eh je kan nog even doorsparen hè? Doe je mee?
ANWB Lichtbrigade
Op maandag 13 november zijn alle fietsen van de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd op
veiligheid en verlichting. Dit gebeurde in het kader van
de ANWB Lichtbrigade.
Verkeersouders, wijkagenten, de conciërge en ouders
van onze school en hebben hierbij geholpen. Kleine
reparaties zoals banden oppompen, lampjes vervangen
e.d. werden direct uitgevoerd. Alle kinderen na de
controle weer veilig de weg op en kunnen we terugzien
op een geslaagde actie.
“Fix je fietsverlichting!”
Eén van de aandachtspunten bij de fietsverlichting was o.a.: ‘vervang batterijen op tijd’, zodat je
als verkeersdeelnemer altijd goed zichtbaar blijft in het verkeer.
De herfst en de winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak regenachtig weer. Het is dan
belangrijk om er voor te zorgen dat de kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. Kinderen
hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment
zichtbaar zijn voor medeweggebruikers. U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw
kind op pad gaat met een fiets met goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u
reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleding. Zelf het goede voorbeeld geven helpt
natuurlijk ook!

Maandregel
De komende periode staat de volgende regel centraal:

Denk na voor je wat zegt.
Soms zeg je iets voor je hebt nagedacht. Niet
alle woorden zijn dan doordacht. Er worden
lelijke of onaardige dingen gezegd.
Denk bij je zelf eens na of dit ook bij jou
gebeurt.
Probeer de komende tijd eens op je
woordgebruik te letten!!

Belangrijke data:
20 november
5 december
12 december
18 december
19 december
20 december
21 december
22 december
23 dec – 7 januari

Week van de Mediawijsheid
Sinterklaasviering
Studiemiddag leerkrachten, alle kinderen ’s middags vrij
18.30 uur: kerstviering groep 1a en 2c
19.45 uur: kerstviering groep 8
18.30 uur: kerstviering groepen 3
19.45 uur: kerstviering groepen 4
18.30 uur: kerstviering groep 2a en 1b/2b
19.45 uur: kerstviering groep 7
18.15 uur: kerstviering groepen 5
19.45 uur: kerstviering groep 6
Kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie

De Herfst
De bladeren kleuren
van groen, naar geel,
naar bruin.
De wind speelt
als een jonge hond
door het bos.
Het sneeuwt
rode bladervlokken.
Het bos ruikt.
Een paddenstoel kijkt
Voorzichtig rond.

God spoelt opnieuw zijn
kwasten uit.
Hij mengt steeds nieuwe
kleuren
creëert steeds nieuwe geuren
terwijl Hij vrolijk fluit.

