Nieuwsbrief

Re-integratie
Juf Janneke is inmiddels verschillende momenten op school geweest om met kleine groepjes
kinderen te werken. Dat bevalt gelukkig weer goed, dus de komende tijd zal ze een dagdeel meer
gaan werken. Hoewel het een moeilijke tijd is en blijft, zijn we blij dat de juf weer bij ons is.
Juf Eva zal a.s. woensdag voor het eerst weer (op arbeidstherapeutische basis) een aantal uur gaan
werken. Zij zal dan met groepjes kinderen uit groep 3 en 4 aan de slag gaan. Een kleine, maar
belangrijke eerste stap!
Jarig
Zondag 11 februari is juf Nellie Prins jarig. Van harte gefeliciteerd!

Psalm van de maand
De psalm van de maand februari is de biddagpsalm: psalm 81 vers 12.
Scholenvisitatie
A.s. maandag 12 februari zullen wij de directeur en intern begeleider van CBS De Regenboog uit
Nieuwendijk en CBS de Open Poort uit Asperen ontvangen. Deze zogeheten scholenvisitatie wordt
vanuit het samenwerkingsverband Driegang georganiseerd. In de loop van 2018 zullen wij ook bij
hen op bezoek gaan. De visitatiecommissie loopt een dag met ons mee en zal proberen antwoord
te geven op vragen die wij aan hen hebben gesteld. Deze vragen komen voort uit ons
schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat we onlangs hebben
herschreven. In dat SOP staat beschreven op welke manier wij
invulling geven aan passend onderwijs, waar onze grenzen
liggen en wat we nog willen bereiken. Als u dit eens wilt lezen,
dan kunt u ons SOP op de website vinden.
Voor de visitatie kan elke school zijn eigen onderwerp kiezen,
waarvan ze het fijn vinden dat er mee gekeken wordt. Wij
hebben dit keer gekozen voor het onderwerp
ouderbetrokkenheid en hebben de volgende vragen aan hen
voorgelegd:
1. Hoe kunnen we ouders en kinderen meer betrekken bij de vorderingen van het
leerproces van de kinderen, zodat zij meer eigenaar van het proces worden?
2. Welke ideeën hebben leerkrachten hierover, hoe denken zij dat dit bevorderd kan
worden - zonder dat de werkdruk van de leerkrachten wordt verhoogd?
3. Hoe kunnen we ouderbetrokkenheid benutten om het gedrag van de kinderen positief
te beïnvloeden?
4. In welke mate kan het openstellen van het Ouderportaal van ParnasSys bijdragen aan
bovenstaande?

Aanmelding nieuwe leerlingen
We kijken terug op een geslaagd Open Huis en gelukkig hebben we vele nieuwe gezinnen mogen
ontvangen. Als u al kinderen op de Rehobothschool heeft en u heeft nog een jonger broertje of
zusje thuis, vergeet u hem/haar dan niet in te schrijven? Het gaat om kinderen die voor 1 oktober
2019 4 jaar worden.
En we hopen natuurlijk dat u bij nieuwe ouders in uw omgeving ambassadeur wilt zijn voor onze
school! Als u tevreden bent en u gunt mensen in uw omgeving dat ook, vertel hen dan over uw
ervaringen.
Studiedag maandag jl. – wat hebben de leerkrachten geleerd?
Maandag hebben alle leerkrachten zich o.l.v. Sasha Jansen (Kind in de Kijker) verdiept in het
onderwerp onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De vorige studiedag hadden we al
geleerd dat meer- en hoogbegaafde leerlingen anders leren en andere soorten vragen en
opdrachten nodig hebben. We hebben het toen ook gehad over het verschil tussen hele
slimme/snel lerende leerlingen en meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Nadat we de vorige
keer meer over de
theorie hebben
geleerd, was het dit
keer tijd voor de
praktijk. We hebben
materialen bekeken
die in de klas ingezet kunnen worden, maar daarnaast ook verschillende vragen en opdrachten
bedacht die we kunnen toepassen op de lesstof die we al in huis hebben. Al met al een boeiende
ochtend en het mooie was dat we het geleerde gelijk de volgende dag konden toepassen!
Gespreksmiddag en -avond
Op maandag 12 en donderdag 15 februari wordt er weer gespreksmiddag en -avond gehouden.
Komt u a.u.b. op tijd, zodat het programma niet of zo min mogelijk uitloopt.
Op donderdag 15 februari is juf Lisette ’s middags en ’s avonds aanwezig. Als u een praatje wilt
maken of een vraag/opmerking hebt, bent u van harte welkom. We hopen u maandag of
donderdag allemaal te zien en te spreken!
Expertisecentrum Uniek
Vanaf volgende week zijn logopediste (Sara) en de
fysiotherapeute (Anneke) van Uniek elke maandag
bij ons op school.
Voor meer informatie of bij vragen kunt u hen altijd
even aanspreken op school of een kijkje nemen op de website www.expertisecentrum-uniek.nl
Sara:
06-82050318
saraschot@expertisecentrum-uniek.nl
Anneke:
06-83776149
annekevisser@expertisecentrum-uniek.nl

School op Seef
Vrijdag 2 februari heeft onze school
voor de 3e keer op rij het
schoolveiligheidslabel van School op
Seef ontvangen! De leerlingen van de
van de leerlingenraad hadden vooraf
een gesprek met de wethouder over
de verkeersveiligheid in onze
schoolomgeving. Om dat gesprek goed
in te gaan hadden zij een paar goede
vragen voorbereid:

1. Kunnen er geen auto’s in de straat rond de tijd als de kinderen naar school komen (8.10
uur en 13.00 uur). Het is dan erg druk in de Schoolstraat.
2. In de Pulsstraat is een heg, waardoor je verkeer niet aan ziet komen als je vanaf de
Westwijk komt. Kan de heg ook lager?
3. Als je voor het bruggetje wilt oversteken omgeving Dwarsdeel, rijden de mensen soms erg
hard. Gaat vaak fout. Wat kunnen je nog meer doen om de omgeving hier nog veiliger te
maken?
4. Het is vreemd dat er geen stoep is in een
straat waar een school staat. Aan de
Stationsstraat voor Dukel is een hele
smalle stoep. Kan hier de stoep ook
verbreed worden.
5. Kan er een zebrapad bij de uitgang van
het kleuterplein in de Molenstraat
komen?
Daarna was het tijd voor de officiële uitreiking en
natuurlijk een fotomoment. We willen de
gemeente bedanken voor de hartelijke ontvangst
en het goede gesprek met de wethouder. En op deze
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plek willen we ook onze vaste verkeersouders Peter
van den Heuvel en Jan Wouter Vlot, heel hartelijk bedanken voor al hun hulp en werkzaamheden.
Zonder jullie hadden wij het niet gered!
Voorjaarsvakantie
Op vrijdagmiddag 23 februari hebben alle groepen vrij en begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt
tot zondag 4 maart en we hopen alle kinderen maandag 5 maart weer in gezondheid op school te
begroeten. Fijne vakantie!
Rehoboth’s got talent gaat niet door
Op de jaarkalender staat op 20 februari Rehoboth’s got talent gepland. Helaas bleek na
verschillende oproepen in groep 6, 7 en 8 dat hier onvoldoende belangstelling voor was. Jammer,
maar volgend jaar beter!
Fancy Fair
De Fancy Fair zal dit jaar worden gehouden op donderdag 28 juni van 16.00-20.00 uur (en dus niet
op vrijdag 29 juni zoals eerder was vermeld).

Maandregel voor de maanden januari/ februari:
Naar elkaar luisteren.
Als je met andere mensen praat is het belangrijk om hen te laten
merken dat je naar ze luistert.
Je kan een ander laten merken dat je luistert door:
- de ander aan te kijken
- Af en toe met je hoofd te knikken of door af en toe te hummen.
- De ander vragen te stellen
- Te reageren op wat de ander zegt.

Belangrijke data:
9 februari
12 en 15 februari
21 februari
23 februari
26 feb – 2 maart
5 maart
7 maart
14 maart
15 maart
22 maart
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