Nieuwsbrief

Jarig:
Dinsdag 12 december is juf Lydia jarig. Alvast van harte gefeliciteerd met je
verjaardag en een hele fijne dag gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand december is gezang 4:2 (68:2).
Zending
Tot aan de kerstvakantie sparen we voor het zendingsproject
van Lea Luijten. Elke maandag kan uw kind hiervoor een centje
mee nemen. Lea werkt voor Stichting Kimon in Zuid-Afrika. Zij
geeft daar onderwijs als rekenen en taal, maar vertelt de
kinderen ook over de Here Jezus.
Misschien heeft u zelf een zendingsproject wat u een warm
hart toedraagt of waar u over heeft gelezen. Meld dit gerust bij
school. We vinden het fijn als het een project is wat met
kinderen te maken heeft en een christelijke achtergrond heeft.

Lief en leed
We leven mee met de moeder van Tristan Gort (4a), Brigitte Gort, die ernstig ziek is. We wensen
hen heel veel kracht en troost toe en bidden dat God hen heel nabij is in deze moeilijke tijd.
Vorige week heeft Thijs Klijn uit groep 4a een operatie aan zijn hart gehad om een gaatje te
dichten. De operatie is gelukkig goed verlopen en Thijs is inmiddels zelfs weer thuis. Hij moet het
de komende weken nog heel rustig aan doen. Heel veel beterschap Thijs!
Aanmelding nieuwe leerlingen
Op woensdag 31 januari 2017 houden we op de Rehobothschool ‘Open huis’. ’s Morgens kunnen
ouders van 9.00 uur tot 11.00 uur zich oriënteren op de schoolkeuze van hun kind. We verzorgen
een rondleiding door de school en nemen een kijkje in de groepen 1 en 2. Er is koffie/thee voor de
ouders en limonade voor de kinderen.
Ook ouders die al hebben ingeschreven en waarvan hun kind in het voorjaar naar school komt, zijn
hartelijk welkom. Al tijdens het ‘Open huis’ worden kinderen ingeschreven, zowel van ouders die

hun eerste kind aanmelden als van ouders die al kinderen op school hebben. Ouders die hun
eerste kind aanmelden hebben een kort kennismakings-/ intakegesprek met de schoolleiding.
’s Avonds is er van 19.00 uur tot 20.30 uur opnieuw
gelegenheid om leerlingen in te schrijven en om een
kennismakings-/intakegesprek te voeren. Ook is er een
rondleiding, echter wel door de lege school natuurlijk. We
vinden het prettig wanneer u in uw omgeving aandacht
vraagt voor het ‘Open huis’ en de aanmelding. Vaak
realiseren ouders zich niet dat het moment van inschrijven
voor hun nog jonge kind al is aangebroken. Voor onze
planning is het belangrijk dat kinderen die vóór 1 oktober
2019 4 jaar zijn, worden ingeschreven.
Overlast parkeren Expert
Enige tijd geleden hebben we uw aandacht gevraagd voor het niet parkeren bij Expert (Dukel). Dat
parkeerterrein is eigen terrein en bedoeld voor de bezoekers van Dukel, zodat hun (oudere)
klanten niet ver weg hoeven te parkeren.
Gelukkig hebben heel veel mensen aan deze oproep gehoor gegeven, maar nu het bij tijd en wijle
zulk slecht weer is, blijkt de verleiding voor sommige automobilisten soms net iets te groot…
Daarom dit stukje om u er weer even op te attenderen. Graag extra uw aandacht voor het
parkeren tijdens de kerstvieringen: zet u ‘m dan zeker niet bij Expert, want dan zou het kunnen dat
u ‘m na de viering achter een gesloten hek terugvindt. Na een lange werkdag willen zij nl. ook
graag afsluiten en naar huis.
Instroomgroep
Na de kerstvakantie starten we op maandag 8 januari met een
instroomgroep voor de kinderen die 4 jaar worden. We gaan onze
personeelskamer ombouwen tot lokaal voor de instroomgroep, zodat de
kinderen daar een gezellige ruimte krijgen. De instroomgroep begint klein,
maar zal aan het einde van het jaar vol zitten. Juf Jenny van den Berg start
op maandag in de instroomgroep en juf Alie van Leeuwen werkt van
dinsdag t/m donderdag. Op vrijdag zijn de kinderen vrij.

MAXI actie voor MINI laptops
De flessenactie is als u deze nieuwsbrief leest afgelopen. En wat hebben we veel flessen
opgehaald! Dank u wel daarvoor! En vooral een groot dank je wel aan alle kinderen! De precieze
stand hebben we op dit moment nog niet, maar het zal zo rond de €1300 zijn. Wat geweldig!
Sinterklaas zal de eindstand bekend maken aan de kinderen en daarbij ook een 'cadeau' uitreiken
aan de winnende groepen.
Van 6 t/m 20 december start de tweede actie. We zijn een gezonde school en dat willen we ook
graag doorgeven aan de kinderen. Zoals bijvoorbeeld met het schoolfruit.
De tweede actie is de verkoop van mandarijnen. De kinderen hoeven niet langs de deuren om te
verkopen. We willen vragen of ieder kind 2 zakjes mandarijnen wil verkopen aan u als ouder, opa,
oma, tante of buurvrouw. De zakjes zijn gevuld met 10 mandarijnen en kosten € 2,- per zakje. Wil
uw kind meer zakjes verkopen, dan mag dat natuurlijk altijd. Misschien heeft u deze periode
bijvoorbeeld wel een verjaardag waar uw kind ze kan verkopen aan de visite. Het geld mag
ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

Inmiddels zijn er ook al heel wat bedrijven die hebben toegezegd
ons eenmalig te sponsoren. Daar zijn we heel erg blij mee!!! We
bedanken De Groot Technisch Installatiebedrijf, H. Krijgsman
Installatietechniek, Timmerbedrijf W. Meerkerk, Mondial Movers
R. Vlot & Zn. Verhuizingen, Gastouderbureau Kinderoase B.V. ,
Bouwbedrijf Visser, Manege Leeuwenhoeve en Platform Partners
dan ook van harte! Wilt u zich ook nog hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met de
directeur van de school: Lisette Boon, via tel. nr. 0184-612942.
Zing mee met de Matthäuspassion
De kinderen van groep 6 t/m groep 8 hebben een
hele uitdagende uitnodiging gekregen van
koordirigent Niels Kuijers. 24 Maart 2018 gaat hij met
o.a. zijn koor Laudate uit Hardinxveld-Giessendam de
Matthäuspassion van J.S.Bach uitvoeren. In de
Matthäuspassion worden een aantal koralen meestal
door een jongenskoor gezongen. Niels Kuijers wil dit
deze keer met kinderen uit Hardinxveld en omgeving
gaan doen. Voor kinderen die van zingen houden is
dit een unieke kans; zingen met een orkest en groot koor. Om mee te kunnen doen, moet er wel
eerst auditie gedaan worden. Deze vindt plaats a.s. maandag 4 december van 19.00-19.45 in de
Parel (Talmastraat 9). Als je stem goed genoeg is mag je meedoen. In de periode van januari tot
maart 2018 oefen je dan elke maandagavond van 19.15 tot 20.00 in de Parel. Voor de auditie graag
opgeven bij meester Jochen: jocheng@rehobothschool.nl of juf Alida: alidab@rehobothschool.nl
Sinterklaasfeest
Sinterklaas heeft laten weten ook dit jaar de Rehobothschool te
willen bezoeken. Hij zal dit doen op dinsdag 5 december.
De kinderen worden deze dag gewoon in de klas ontvangen.
GROEP 1 T/M 4
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen hun jas aanhouden en
zullen daarna samen met de leerkracht naar de Damstraat
richting de Giessen lopen. U bent van harte welkom bij de
ontvangst van Sinterklaas. Om er voor te zorgen dat de kinderen
alles goed kunnen zien, is het belangrijk dat u zich achter de
kinderen opstelt. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan na de ontvangst weer naar hun eigen klas
terug en zullen daar het Sinterklaasfeest verder vieren.
GROEP 5 T/M 8
Ook de groepen 5 t/m 8 zullen op deze dag het Sinterklaasfeest vieren. Zij hebben hiervoor lootjes
getrokken en zijn al druk bezig met inkopen doen, surprises en gedichten maken. De surprises
mogen vanaf een kwartier voor schooltijd worden binnengebracht en de kinderen gaan daarna
weer naar buiten.
Schooldammen
Onze school gaat deelnemen aan het plaatselijke schooldamtoernooi op woensdagmiddag 10
januari 2018. Ter voorbereiding op dit toernooi geeft damvereniging Denk en Zet op
maandagavonden vanaf 18.30 uur damlessen in het clubgebouw Het Spoor aan de Stationsweg 20.
De ouders van de damliefhebbers zijn hierover geïnformeerd.

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:
5 december
12 december
18 december
19 december
20 december
21 december
22 december
23 dec – 7 januari
8 januari
15-19 januari

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
Hoofdluiscontrole
Schoonmaakweek

A.s. zondag is het eerste advent: de eerste zondag in de tijd dat we naar het Kerstfeest toeleven.
Een tijd van verwachting en hoop.

Advent
Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.
Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.
Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

