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nieuwsbrief

Identiteit
Het thema bij de Bijbelvertellingen is deze week ‘Groot Nieuws’. In Lucas 2: 1-20 leest u de geboorte van Jezus en het
verhaal van de herders. In Matteüs 2: 1-12 staat het verhaal van de wijzen. Dat was groot nieuws voor de herders en
de wijzen en het is goed nieuws voor ons allemaal. Kerst is het feest van vrede op aarde. Jezus wil vrede brengen;
Hij wordt daarom ook wel Vredevorst genoemd.
Als een kind
Het kind kijkt naar het pakpapier
En heeft bij voorbaat al plezier
Het cadeau ziet het nog niet
overduidelijk is het dat het geniet.
Want ook al is ze nog zo klein
Dit cadeau is haar domein
Het is echt aan haar gegeven
Helemaal voor niets gekregen.
Ze pakt het vol blijdschap aan
In haar ogen een vreugdetraan
Nu gaat ze het feest echt beleven
Een grote dag in haar jonge leven.
Kunnen wij als volwassen mensen
ons zò Het Grote Feest toewensen.
Hoe gaan wij de adventstijd beleven
Hoe groot is Kerst in ons volwassen leven.
Of moeten we weer worden als een kind.
Dat Kerst als een cadeau ondervindt.
Anoniem
We hebben roerige tijden meegemaakt. Niet alleen in de wereld om ons heen was het onrustig maar ook dichtbij.
Zo hebben we een weg moeten vinden in de afwezigheid van Gerda. Maar ook bij enkele families op school is ziekte
of verdriet. Hen zullen we gedenken in ons gebed en vragen om kracht en steun in deze donkere tijden.
Hoe mooi is het te weten dat Kerst ook in het teken mag staan van het licht dat gekomen is uit de hemel en waarop
wij mogen vertouwen. In dit licht mogen we het Kerstfeest ontvangen als een cadeau en als een teken van hoop en
vertrouwen.

Kerstviering
We vieren aanstaande donderdag het kerstfeest in de klassen. ’s Middags voordat de kinderen om 14.30 uur naar
huis gaan zingen we met elkaar kerstliederen in de aula. De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht voor
het kerstdiner dat tot 18.30 uur duurt. Fijn dat u allen enthousiast op de intekenlijsten hebt ingeschreven. U kunt
warme gerechten om 17.15 uur komen brengen, de koude gerechten kunnen ’s middags na schooltijd al worden
gebracht. Het is heel praktisch wanneer u uw naam op de onderkant van de schalen zet. Ouders worden door de
ouderraad van harte uitgenodigd om tijdens het kerstdiner op het plein te blijven om met elkaar een drankje en een
hapje te nuttigen.
Het diner duurt t/m 18.30 uur, de kinderen gaan naar huis en de school gaat om uiterlijk 19.00 uur dicht.
Vrijdagmorgen is het laatste dagdeel van dit jaar dat er les is; om 12:00 uur begint de vakantie.

Bericht van ons sponsorkind (Worldvision)
Gedurende een lange periode hebben wij als school Frank Machiya Julius uit Tanzania gesponsord. Vanwege een
verhuizing naar een ander gebied stopt de sponsoring. We hebben een nieuw sponsorkind: Marvin Isingoma uit
Oeganda. Op school vertellen we in de klassen de kinderen meer over Marvin en laten een foto zien. Wij hopen met
onze bijdrage een toekomst te geven met kansen voor ontwikkeling voor Marvin en de hele gemeenschap.
De kinderen kunnen wekelijks een klein bedrag meenemen naar school.

Hoofdluis
Dit is weer typisch de periode dat er veel hoofdluisuitbraken zijn. We willen u daarom nogmaals attenderen op de
kleine kriebels.
Hoofdluis krijgen heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn
overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd. Of ze gaan via jassen, kammen of haarborstels op zoek naar bloed
om zich te voeden. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony
bijvoorbeeld.
Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven
een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of - na het bloed zuigen - roodbruine
beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes (neten) zijn vuil-witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los
terwijl neten juist aan het haar vastkleven, dicht bij de hoofdhuid. Neten groeien met het haar mee. Zodra ze meer
dan twee centimeter van de hoofdhuid af zitten spreken we van oude dode neten. Neten zitten vooral bij de
haarwortels in de nek, achter de oren, onder de pony of bij lang haar, onder de staart.
Wat kunt u doen?
Als u hoofdluis ontdekt is het belangrijk de luizen meteen te bestrijden. Want zolang er in het haar luizen aanwezig
zijn of er neten dicht bij de hoofdhuid zitten, is hoofdluis besmettelijk. De behandeling van hoofdluis bestaat uit het
bestrijden ervan en het voorkomen dat anderen besmet worden.
Ziet u nu geen luizen, controleer dan toch regelmatig, zeker in de komende weken.
Als alle kinderen gecontroleerd en behandeld worden, zijn we de hoofdluis weer snel de baas.

In het kort
 Groep 4 verzorgt deze week de bloemengroet voor Gerda Figee.
 We vragen u geen kerstkaarten via school te verspreiden. Wanneer kinderen elkaar een kaart willen sturen, dan is
dat natuurlijk prima, maar deze graag even thuis door de bus doen of via de besteldiensten laten bezorgen.
Er gaat veel onderwijstijd verloren wanneer elke morgen begonnen wordt met het uitdelen van kaarten. Ook is het
erg sneu wanneer er kinderen zijn die nauwelijks kaarten krijgen, terwijl klasgenoten een hele stapel incasseren,
omdat zij meer favoriet zijn. Wij rekenen op uw begrip.
 De kunstwerken van groep 4 hebben een eervolle vermelding gekregen van Boskoop Creatief.
Maandagmiddag kwam mevrouw Snoek ons als verrassing allemaal een penseel uitreiken. Zij moedigde de kinderen
aan om vooral te blijven schilderen en tekenen.
Onze twee schilderijen worden voorlopig in de etage van een dorpskernwinkel opgehangen, zodat ze nog door veel
Boskopers te bewonderen zijn. Een hele eer.
 Anne Mieke Zweers van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is op maandag 9 januari bij ons op school aanwezig. U kunt
tussen 8.30 en 9.30 uur bij haar binnenlopen in de personeelskamer.
 Januari 2017 is techniekmaand. In alle groep worden verschillende technieklessen gegeven.
 In groep 8 is een vervanger gevonden voor Judith de Jong die in week 4 met zwangerschapsverlof gaat. Wij zijn
heel blij dat Daniella van Zutphen na de kerstvakantie op donderdag en vrijdag al komt meedraaien. Zij zal vanaf 26
januari lesgeven aan groep 8 op de donderdag en vrijdag. Mariska Rijm werkt op maandag, dinsdag en woensdag in
groep 8.
 De volgende nieuwsbrief komt uit op dinsdag 17 januari 2017

Het team van de Rehoboth wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2017
Wilma Salzmann

Ingezonden

Kom meespelen in het kerstverhaal!

2e kerstdag om 14.30 uur
“kindje wiegen”
Zijn jullie ook zo benieuwd naar het schattige baby'tje dat dit jaar de hoofdrol van kindje Jezus speelt?
Kom dan Tweede Kerstdag naar de Joannes de Doper Kerk en speel mee in het kerstverhaal. Op een
mooie en eenvoudige manier wordt het kerstverhaal voor de allerkleinsten verteld en gespeeld. De
kinderen mogen meespelen als engeltje, schaapje of herder en zo komen ze allemaal bij kindje Jezus
in de kerststal. Het is een ontzettend leuk gezicht en het duurt niet zo lang; om ongeveer 15.15 uur is
het weer afgelopen. Na afloop is er in de kerk voor een ieder die dat wil iets te drinken. Jullie zijn
allemaal van harte welkom!
Werkgroep Kindje Wiegen
Joannes de Doperkerk
A.P. van Neslaan 50

