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nieuwsbrief
Identiteit
Bij de Bijbelvertellingen beginnen we deze week met een serie verhalen over Mozes. De verhalen van de verspieders, het
afscheid van Mozes en de koperen slang worden verteld. Wilt u meelezen? De verhalen staan in Numeri 13 en 20 en in Deut.
34.

Even voorstellen
Vlak voor de herfstvakantie hebt u van de heer Bruggeman, algemeen directeur van de Stichting Lev, waartoe de
Rehobothschool toe behoort, een mailtje ontvangen waarin hij heeft aangegeven dat zolang Gerda Figee ziek is zij
vervangen zal worden door Wilma Salzmann.
Ik zal mij daarom verder aan u voorstellen.
Voordat ik in Boskoop ben komen werken heb ik lange tijd gewerkt als interim onderwijsmanager in verschillende
Nederlandse regio’s. Op dit moment ben ik ook werkzaam als directeur op de Ichthusschool in Boskoop. Ik ben daar op de
maandag, woensdag en donderdag. Op de Rehobothschool zal ik de dinsdag en de vrijdag aanwezig zijn. De andere dagen
ben ik “op de achterhand” bereikbaar.
Ik woon met mijn gezin in Reeuwijk-Tempel en ga als het even kan lekker op de fiets naar school.
Mocht u nog vragen hebben of iets willen weten loopt u dan gerust even binnen op dinsdag of vrijdag!

Actie schoenmaatjes (www.edukans/schoenmaatjes)
Graag vragen wij u om mee te werken aan Actie Schoenmaatjes, een actie voor kinderen in zeer arme gebieden in de
wereld. Onze kinderen hebben vaak massa’s speelgoed en het ontbreekt veelal ook niet aan andere materiële luxe.
Wanneer zij televisiebeelden zien van ‘arme kinderen’, die in erbarmelijke omstandigheden leven, voelen onze kinderen met
hen mee en willen ze best wat afstaan. Welnu, met Actie Schoenmaatjes kan dat! Kinderen kunnen wat van hun eigen
spullen weggeven aan een onbekende. Mooie aanleiding voor een gesprek tussen u en uw kind(eren) over ‘delen’.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de schoenendoos mag, staat in de folder die vandaag aan de kinderen wordt
meegegeven. We hopen dat er weer veel kinderen meedoen aan deze actie. We hebben uitvouwbare schoenendozen,
speciaal voor deze actie ontworpen. Op diverse plekken in de school ligt een stapel, dus neem er dan gerust een mee om
te vullen. U kunt ook een gewone schoenendoos vullen.
Er wordt ook om een bijdrage in de verzendkosten gevraagd. Wanneer u daaraan gehoor wilt geven, kunt u het
machtigingsformulier aan de buitenkant, onder het elastiek van de doos stoppen. Wanneer u niet financieel kunt/wilt
bijdragen, laat dat uw kind er dan niet van weerhouden toch een doos te vullen!
We vragen u de dozen in te leveren tussen 14 en 23 november. De ouderraad zal de dozen 24 november wegbrengen.

Inloopmoment
Als u ’s morgens uw kind in het lokaal brengt is er eigenlijk alleen tijd voor een afscheid; voor het bekijken van het werk is
geen ruimte. Een paar keer per jaar is dat anders, dan houden we een langere inlooptijd, namelijk van 08:15 en 08:45 uur. In
die tijd kan uw kind uitleggen waar het mee bezig is en laten zien waar het trots op is. U ziet welke leerstof behandeld wordt
en kunt daar wellicht thuis ook op inspelen.
De eerste inloopochtend van dit seizoen voor groep 3 t/m 8 is op dinsdag 8 november; weet u welkom!

Schoolontbijt ( zie www. schoolontbijt.nl)
Over twee wordt het Nationaal Schoolontbijt gehouden. Ook onze school doet daaraan mee en wel op donderdag 10
november. Dat betekent dat iedereen die morgen met een lege maag naar school mag komen. Elk kind mag in de klas een
ontbijt samenstellen, waarbij er gekozen kan worden uit verschillende soorten brood, beleg, melk, sap en fruit. Wilt u, in het
geval van allergie, bij de leerkracht aangeven wat uw kind wel/niet mag? Het brood wordt ’s morgens vers geleverd door
Albert Heijn.

Schoonmaakavond
In oudertevredenheidspeilingen geeft u als ouders aan dat u een schone, hygiënische school belangrijk vindt en als team
sluiten wij ons daar natuurlijk van harte bij aan. Omdat het schoonmaakbudget beperkt is, vragen we alle ouders 1 keer per
jaar een avond te helpen om de school goed schoon te houden.
We hebben drie schoonmaakavonden en we vragen de ouders van wie de achternaam begint met de letters A t/m G te
komen helpen op de eerste avond, maandag 14 november. Op de tweede avond, dinsdag 14 maart verwachten we de
ouders met de letters H t/m O en de ouders met de letters P t/m Z zien we graag op donderdag 29 juni. Kunt u die avond
niet, ruil dan gerust met iemand op een andere avond. Overigens: man en vrouw zijn 1 in dezen, dus hoeft niet allebei een
keer te komen; valt weer mee toch? U hoeft alleen maar uit te vechten wie van u beiden gaat.
We starten rond 19:00 uur en stoppen als alles schoon is of de klok 21:30 uur wijst. Later komen of eerder weggaan mag
natuurlijk ook. De werkzaamheden worden vanuit de aula gecoördineerd; wilt u zich daar melden, dan hoort u waar u aan
de slag kunt. Op die manier verdelen we de menskracht en worden alle lokalen schoon.
Wilt u zelf een emmer en uw eigen favoriete materialen (doekjes, borstels, sponsjes e.d.) meenemen? Wij zorgen dan voor
flessen schoonmaakmiddel en wat lekkers bij de koffie en thee.

De brandweerclub
Dit kopje zegt u natuurlijk niets, maar de kinderen vanaf groep 4 des te meer. Het is een doorlopend verhaal dat onderdeel
uitmaakt van de nieuwe leesmethode die we dit jaar vanaf groep 4 in gebruik hebben genomen, Station Zuid. De kinderen
krijgen in principe wekelijks een cliffhanger, waarmee zij thuis op internet kunnen inloggen in het verhaal dat op school
wordt gelezen. Het werken met een ‘geheime code’ spreekt kinderen aan en zo stimuleren we hen thuis ook te lezen. Als
kinderen meer lezen, gaat het ook steeds vlotter en wordt het steeds leuker. Wij promoten het lezen van boeken natuurlijk
van harte! Vraagt u eens naar de cliffhanger en laat uw kind ontdekken wat hij/zij ermee kan op www.debrandweerclub.nl

Excursies
-Groep 7 bezoekt op dinsdag 1 november vanaf 12.00 uur boerderij Landleven in Waarder. Vervoer is per bus geregeld.
Kledingadvies: laarzen en kleding die vies mag worden. Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen om 15.00 uur terug
zijn.
-Donderdag 27 oktober heeft groep 8 een zogenaamde 'Natuurwijsdag'.
Ze gaan dan de hele dag de natuur van het Bentwoud in onder leiding van een natuurgids van Staatsbosbeheer.
Er worden allerlei activiteiten gedaan in het bos. De groep gaat er op de fiets naartoe en komt rond half 3 weer terug naar
school.

In het kort
 Fijn dat er zoveel ouders even een handje meehielpen bij het luizenpluizen op de eerste maandag na de vakantie. Nog
fijner dat er toen geen luizen werden gevonden. Blijft u het in de gaten houden, want het steekt zo maar weer de kop op.
 Woensdag 26 oktober wordt in groep 8 de NIO-toets afgenomen bij kinderen die daarvoor werden opgegeven. Wilt u de
kosten, € 40,-, op korte termijn overmaken op ons schoolfonds, want wij moesten de toets inmiddels al betalen.
 Donderdag 27 oktober komt de gebedsgroep bij elkaar: om 08:30 uur in het directiekantoor. Nieuwsgierig? Sluit eens aan.
 Woensdag 16 november heeft het team een studiedag, dus de leerlingen zijn dan vrij.
 Op dinsdag 22 en woensdag 23 november houden we spreekavonden in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 3 t/m 7 gaat
het over het welbevinden van de kinderen en de leeropbrengsten en in groep 8 gaat het over de schoolkeuze voor het
Voortgezet Onderwijs. Heeft u een uitgesproken voorkeur voor een van beide avonden, wilt u die dan uiterlijk dinsdagavond
15 november laten weten aan de groepsleerkracht van uw kind
 Anne Mieke Zweers van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is op maandag 7 november bij ons op school aanwezig. Je kunt
tussen 8.30 en 9.30 uur bij haar binnenlopen in de personeelskamer.
 Op donderdag 3 november is er ‘de voorleeswedstrijd’ voor groep 5 t/m 8. Onder schooltijd mogen liefhebbers voorlezen
in de klas, zonder ouders. De winnende kinderen uit groep 7 en 8 lezen later nog eens voor in de aula, in het bijzijn van de
groepen 7 en 8. Daaruit vloeit een schoolkampioen voort.
 Van bewoners uit de Rozenlaan komt het vriendelijke verzoek om bij het parkeren van uw auto niet voor een brug te
parkeren.
We willen alle ouders bedanken voor hun inzet en aanwezigheid tijdens de kinderboekenthee en de inloopavond van het
project.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 november.
Hartelijke groet, namens het team,
Wilma Salzmann

