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nieuwsbrief
Een nieuw seizoen
Voorbij is zij weer, die heerlijke vakantie. We genoten ervan, maar doen dat nu weer van ons werk. Dat geldt gelukkig ook
voor de meeste kinderen. We zagen veel verwachtingsvolle gezichten gisteren, mooi! Ook enigszins gespannen: hoe zal het
zijn, de nieuwe klas, de nieuwe juf/meester? We hopen er als team samen met de leerlingen en met u als ouders weer een
goed jaar van te maken!
Afgelopen donderdag hadden we met het team een studiedag en bij de opening heb ik geciteerd uit het boekje ‘De dingen
hebben hun geheim’ van A. van den Beukel. Hij benoemt verschillende aspecten van het licht. Een natuurkundige beschrijft
het licht als een elektromagnetische golf, die zich voortbeweegt met de onvoorstelbare snelheid van 300.000 km per
seconde. Hij heeft het over golflengten, het kleurenspectrum en infrarode warmtestraling en het ultraviolette deel daarvan,
waardoor wij bruin worden…. Allemaal interessante, harde feiten over het licht.
Vraag je een dichter iets te zeggen over het licht, dan kun je iets heel anders verwachten. Ida Gerhardt schreef in het gedicht
Zondagmorgen de volgende regel: Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan.
Het licht dendert hier niet met een snelheid van 300.000 km per uur het huis in, maar wandelt.
Een fotograaf of schilder kijkt weer op een heel andere manier naar licht; Rembrandt wordt niet voor niets de ‘tovenaar met
het licht’ genoemd.
Ook in de Bijbel gaat het over licht. Wanneer Johannes schrijft over de komst van Jezus, schrijft hij: ‘Hij is het licht dat schijnt
in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker’. Later zegt Jezus van zichzelf: ‘Ik ben het licht van de wereld’.
Wat heeft dit alles met onze school te maken?
Het is een voorbeeld van alle aspecten die in ons onderwijs aan de orde komen. Natuurlijk leren we de kinderen ‘harde
feiten’. We brengen kennis bij en leggen de prestaties vast in cijfers en (cito)scores. Daarnaast willen we de kinderen op
creatief gebied uitdagen. Minstens zo belangrijk vinden wij het echter om kinderen levenslessen mee te geven. Soms
gepland, bijvoorbeeld bij de Kanjerlessen, soms ook ongepland. We willen van betekenis zijn voor de kinderen, het verschil
maken en dan niet alleen op korte termijn.
Tenslotte, en zeker niet het minst belangrijk: wij zijn een christelijke school en we proberen dat ook van harte uit te dragen
in ons doen en laten. We vertellen de kinderen de verhalen uit de Bijbel en praten met hen over de betekenis daarvan in
ons eigen leven hier en nu. Over levenslessen gesproken! We hopen dat de kinderen ervaren dat de Bijbel een lamp voor
onze voet en een licht op ons pad kan zijn.
Op de studiedag wenste ik de collega’s toe, dat zij erin zullen slagen om dit jaar al deze aspecten weer ten volle tot hun recht
te laten komen en dat ze de juiste balans zullen vinden tussen het leren met hoofd, hart en handen.

Welkom
Een speciaal welkom aan de kinderen die voor het eerst naar de Rehobothschool kwamen.
In groep 1a zijn dat Denny van der Leij, Sonny van Noppen en Sijmen Rijlaarsdam. In groep 1b Thirsa Grootendorst, in groep
1c Jack Nab en Dexter van Peperstraate. Verder verwelkomen we in groep 3 Isabeau van Noppen, in groep 5 Christian
Doornik en Maxim Konijn en in groep 7 Stan van Zuylen.
We hopen dat jullie je heel snel thuis zullen voelen op de Rehobothschool!

Identiteit
Bij de Bijbelverhalen starten we dit seizoen met de verhalen over Mozes, met als thema’s ontdekken en een opdracht. Wilt u
meelezen? In het tweede Bijbelboek, Exodus, staat het geschreven.

Geboortebericht
Afgelopen vrijdag werd tegen middernacht Arne Matthias geboren, zoon van onze collega Judith van der Kruijt en haar man
Corné. Zij zijn dankbaar en blij met hun kindje en schrijven op het geboortekaartje een versje met als laatste regels: Vrede
voor jou en zijn hand op jouw leven, liefde en vreugde zal Hij aan je geven. Dat wensen wij het gezin ook toe!

‘Goede doelen-pot’
Elke maandagmorgen wordt er in alle groepen geld ingezameld voor een aantal goede doelen. We adopteren als school
financieel zeven kinderen in Indonesië en steunen een gezinshulpproject in Brazilië. De ouderraad brengt het gespaarde
geld naar de bank en zij beheert het.
Wij hopen dat veel kinderen ’s maandagsmorgens een kleine bijdrage meenemen, al is het maar om hen te leren, dat je niet
alleen voor jezelf leeft, maar ook aan anderen denkt.

Website / jaarplanning
Op onze site, www.rehobothboskoop.nl, vindt u actuele informatie en (foto)verslagen van allerlei activiteiten. Ook de
schoolgids staat op de website. Van harte aanbevolen om deze te lezen!
De groepsfoto’s worden vernieuwd zodra de schoolfotograaf is geweest. Wanneer u niet wilt dat er foto’s van uw kind op
onze site worden geplaatst, meld dat dan bij de groepsleerkracht of bij ondergetekende.
Alle kinderen kregen maandag een adreslijst mee van de groep, met op de achterzijde de gegevens van team, OR, MR en
bestuur. Het oudste schoolgaande kind uit elk gezin kreeg daarnaast de jaarplanning mee. Deze is overigens ook terug te
vinden op onze website. Van de jaarplanning wordt zelden afgeweken, dus neem de relevante zaken gerust over in uw
agenda! Het is voor ons -en ook voor uw kind- heel plezierig wanneer u afspraken met bijv. een orthodontist zoveel mogelijk
buiten schooltijd maakt. We begrijpen dat het soms onvermijdelijk is dat een leerling onder schooltijd even weg moet, maar
probeert u dat alstublieft tot een minimum te beperken.

Intekenlijst
Ook dit jaar is er weer een intekenlijst, met het verzoek aan u om aan te geven waar u eventueel dit seizoen kunt/wilt
helpen. De ouderraad verwerkt de gegevens in een kaartenbakje en wij kunnen u dan benaderen wanneer dat nodig is. We
geven deze intekenlijst donderdag op papier mee, zodat u deze niet zelf hoeft te printen.

Startgesprekken
Eén van de uitgangspunten van ons onderwijs is dat ouders gezien worden als partner. U kent uw kind als geen ander en wij
leren graag van u. In het startgesprek, waarvoor per kind 7 minuten wordt uitgetrokken, horen we graag dingen waarvan u
vindt dat deze relevant zijn voor de leerkrachten. Ook is het voor ons goed om te weten hoe uw kind school ervaart: gaat het
graag naar school, zijn er dingen waar uw kind tegenop ziet, die hij/zij spannend vindt, hoe zit het met vriendschappen, enz.
Ook kunt u denken aan zaken als huiswerk, slapen, hobby’s e.d. Kortom: help ons om uw kind nog beter te leren kennen,
zodat wij hem/haar zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
Omdat de tijd beperkt is, vragen we u het gesprek thuis alvast te overdenken. Het is ook niet gek om dingen die u ons wilt
vertellen even op te schrijven, zodat u niets vergeet.
Deze startgesprekken worden gehouden op woensdagmiddag 31 aug. en donderdagavond 1 sept. We realiseren ons dat dit
wellicht lastig is, omdat veel ouders overdag werken. Toch hopen we dat er mensen zijn voor wie het geen probleem is om
’s middags ingedeeld te worden. Wanneer dat voor u het geval is en u op woensdagmiddag 31 aug. tussen 12:30 en 14:30
uur beschikbaar bent voor het startgesprek, dan vragen we u dat uiterlijk a.s. maandagmorgen even te laten weten aan
de leerkracht, of te mailen in antwoord op deze nieuwsbrief.
De andere ouders worden ingedeeld op donderdagavond 1 september. Uw kind krijgt de tijdsindeling dinsdag mee. Mocht u
verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om uw informatie te mailen. Dat kan naar het algemene e-mailadres van de school. Als
u in de onderwerpregel de naam van uw kind zet, dan stuur ik het direct door naar de betreffende leerkracht(en).

Ouderportaal leerlingadministratie
Onze leerlingadministratie is opengesteld voor ouders via het zogenaamde ouderportaal van ParnasSys. Alle ouders kregen
inlogcodes en als het goed is kregen ook ouders van nieuwe leerlingen deze. Bent u niet bekend met het portaal en heeft u
geen inlogcode gekregen of bent u deze kwijt, laat het ons dan weten.

Fotograaf
Dinsdag 30 augustus komt de schoolfotograaf. De kinderen worden dit jaar alleen individueel gefotografeerd en van die
portretten wordt ook de groepsfoto samengesteld. Volgend jaar is er weer gelegenheid om gezinsfoto’s te laten maken.

Veiligheid in de straat
We willen natuurlijk allemaal dat de leerlingen veilig van en naar school kunnen komen en om die reden vragen wij u om
niet met uw auto voor de school stil te staan om kinderen te laten in- of uitstappen. Fietsers proberen dan om de blokkade
heen te rijden en gaan links rijden of wijken uit naar de stoep. Er kan dan een onveilige situatie ontstaan, die we liever
vermijden. Graag even doorrijden dus, of parkeren op de A.P. van Neslaan en wandelend via het Tussendoortje naar school
komen.

Waterbidons
De Kern Boskoop is voor de gemeente een JOGG-kern. Deze afkorting staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Om die
reden wordt water drinken gepromoot en kregen alle leerlingen een bidon. Water is immers het gezonde alternatief voor
alle andere dranken. We geven de bidons mee naar huis, zodat u kunt kiezen of u uw kind er thuis uit laat drinken of dat u
deze in de schooltas stopt om in de pauze te gebruiken. In dat geval mag uw kind natuurlijk de bidon in de pauze vullen met
water. Wilt u de bidon dan wel voorzien van naam, want om hygiënische redenen laten we ze niet op school staan.

TSO-medewerker gezocht
Wij zoeken iemand die vanaf november op donderdag tussen 12:00 en 12:45 op het plein aanwezig kan zijn. Met twee
andere ouders houdt u toezicht bij het spelen; het eerste kwartier bij groep 3, 4 en 5, daarna bij de groepen 6, 7 en 8 en het
laatste kwartier bij de kleuters. Lekker afwisselend dus. U ontvangt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding.
Naast een vaste kracht voor de donderdag, zoeken we ook reservemedewerkers, die opgeroepen kunnen worden als er
iemand een keer niet kan. Iets voor u, of wilt u nadere informatie? Neem even contact met ons op.

In het kort
 Wij verspreiden de nieuwsbrieven alleen digitaal: goed voor het milieu en onze portemonnee. Op de dag van verschijning
wordt de nieuwsbrief ook op de site geplaatst. U vindt hier ook het nieuwsbriefarchief, dus u kunt altijd nog eens iets
terugzoeken. We hangen ook altijd een paar geprinte exemplaren in het kleuterhalletje, dus heeft u een computerstoring,
dan kunt u een papieren versie meenemen. Antwoordstrookjes kunt u printen, maar via de mail reageren mag ook altijd.
 Ook dit jaar zullen wij weer enkele stagiaires begeleiden. Twee stagiaires onderwijsassistent startten direct gisteren. Lisa
e
Houtman, 3 jaars student aan het ID-college in Alphen aan den Rijn is op maandag in groep 4 en op dinsdag in groep 3. Ilse
Oomkens zit op het ROC in Leiden en loopt op maandag en dinsdag stage in groep 6.
 In de volgende nieuwsbrief komt informatie over de schoolreisjes. Met de groepen 1, 2 en 3 gaan we op donderdag
15 september naar Avifauna en met de groepen 4 t/m 7 naar de Natuurschool in Noordwijk. Binnenkort hangen we in de
kleuterhal en bij groep 3 een intekenlijst voor de onderbouw. Ouders die bij de schoolreis van de groepen 1, 2 en 3 mee
willen als chauffeur en begeleider, kunnen dat hierop aangeven. De begeleiding van de schoolreis van de groepen 4 t/m 7
wordt geregeld door de Ouderraad.
 De kinderen van groep 3 kunnen woensdag ook bij de gymzaal opgehaald worden. Fijn wanneer u iets na twaalven al komt
om te helpen met aankleden.
 Gisterochtend werden alle koppies weer gecontroleerd op luizen en iedereen bleek schoon. Heel fijn!
 Kinderen die in de maanden augustus en september vier jaar worden, mogen direct na de zomervakantie starten in groep
1. Daarna geldt dat nieuwe leerlingen twee weken voor hun vierde verjaardag mogen wennen in de groep. Dat mag dan op
alle dagen, maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw kind enkele dagen of dagdelen te laten meedraaien.
Heeft u vragen of opmerkingen? Kom even langs of pak de telefoon!
De volgende nieuwsbrief komt uit op dinsdag 6 september.
Namens het team, met een hartelijke groet,
Gerda Figee

Ingezonden: KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties)
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan
zeer verschillend zijn.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te
kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Onderzoek, door de universiteit van Utrecht, heeft
aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine
groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer een
uur bijeen.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden?
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.
KIES start vanaf september 2016 doorlopend bij het Jeugd en Gezinsteam Boskoop bij voldoende aanmeldingen.
Aanmelden: www.jeugdengezinsteams.nl o.v.v. KIES
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