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Identiteit
In de eerste week na de kerstvakantie vertelden we aan de kinderen het verhaal over ‘David op de vlucht’. Het thema was
vrienden voor het leven. Deze week wordt het verhaal ‘David spaart Koning Saul’ verteld met het bijbehorende thema heen en
weer geslingerd. Volgende week is het verhaal ‘David wordt koning’ aan de beurt. Met de kinderen praten we dan ook over spel
en regels. U kunt de verhalen lezen in het boek Samuël. In week 5 vertellen we de verhalen over Abraham die aansluiten bij de
Kerk & Schooldienst.

Kerk & Schooldienst
Op zondag 5 februari houden we om 09.30 uur de jaarlijkse Kerk & Schooldienst in de Dorpskerk. We nodigen u allen van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn! U ontvangt nog een digitale uitnodiging voor deze dienst.

Meester Wout
Zo noemden de kinderen van onze school Wout Mulder, de conciërge die jarenlang heel veel voor onze school gedaan heeft.
Wout overleed op 6 januari 2017 op 82-jarige leeftijd. Wij denken met dankbaarheid terug aan de tijd dat Wout op onze school
aanwezig was. Vorige week donderdag in de dankdienst voor het leven werd het volgende lied gezongen:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met god en Hij zal met je zijn.
Wij wensen de familie heel veel sterkte in deze verdrietige tijd.

Cito-toetsen
In deze maand worden er in alle groepen Cito-toetsen afgenomen, dat gebeurt elk jaar in januari en juni. We bekijken niet
alleen de uitslagen van individuele leerlingen, maar analyseren per vakgebied de opbrengsten van elke groep en van de totale
school. We zien dan ook hoe de resultaten zich verhouden tot de leeropbrengsten van vergelijkbare scholen in Nederland en
bepalen op grond van de uitslagen hoe ons onderwijsaanbod er voor het komende half jaar eruit ziet. In deze periode tijdens
het afnemen van de toetsen kunt u niet de Cito uitslagen van uw kind in ParnasSys bekijken. Aan het eind van de toetscyclus
kunt u alle uitslagen vinden in het ouderportaal van ParnasSys en ze worden ook in de rapporten opgenomen.

Nationale Voorleesdagen / kinderboekenmarkt
 Deze dagen worden gehouden van 25 januari t/m 6 februari. Voorlezen vinden wij het hele jaar door belangrijk en daarom
doen wij het ook dagelijks in alle groepen. Na elke pauze wordt er -tijdens het eten & drinken- door de leerkracht een kwartier
voorgelezen. Tijdens de Nationale Voorleesdagen besteden we er extra aandacht en tijd aan.
 In de Kinderboekenweek (oktober) houden wij altijd een boekenmarkt waarbij er nieuwe kinderboeken gekocht kunnen
worden. Heerlijk natuurlijk, om langs die tafels te gaan met al die uitgestalde nieuwe boeken! Het is echter ook heel leuk om te
snuffelen langs boeken die al eens gelezen zijn en die er toch nog netjes uitzien. Financieel gezien kan het ook heel aantrekkelijk
zijn om tweedehands kinderboeken te kopen. We willen daarom ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen een
kinderboekenmarkt houden voor tweedehands boeken en wel op dinsdagmorgen 24 januari, van half 9 tot uiterlijk 9 uur. We
doen het nu voor het derde jaar en hebben gemerkt dat de kinderen het heel leuk vinden.
Alle boeken kosten 50 cent. Kinderen die boeken willen verkopen, mogen deze op die morgen meenemen en op hun tafel
uitstallen. In de kleutergroepen vinden de juffen daar vast wel een plekje voor, met de naamkaartjes erbij. Vervolgens mogen
kinderen eerst in de eigen klas kijken of ze van elkaar boeken willen kopen en daarna mogen ze ook naar andere groepen. We
vragen u uw kind twee muntjes van 50 cent mee te geven, waarvoor dan dus twee boeken gekocht kunnen worden. Kinderen
die dat niet willen, kleuters die niet durven of kinderen die geen geld bij zich hebben, blijven gewoon in hun eigen lokaal en
gaan lekker zitten lezen of bekijken een prentenboek. Overigens zullen er ook een paar kinderen uit de bovenbouw beschikbaar
zijn om mee te lopen met kleuters, als deze dat fijn vinden. Als ouder maakt u uw eigen afweging. U kunt dit gewoon laten voor
wat het is: geen boeken en geen geld meegeven. Als u wilt dat uw kinderboeken meer dan 50 cent opbrengen, geeft u ze

natuurlijk niet mee. U kunt er ook de lol van inzien en een paar boeken en/of een paar muntjes meegeven. Vervolgens kunt u
het loslaten en de kinderen zelf laten kiezen (met de kans dat uw kind met boeken thuis komt die u nooit gekozen zou hebben,
maar die uw kind kennelijk aantrekkelijk vindt). We willen hen laten ervaren hoe leuk het is om boeken te bekijken, te kiezen, te
kopen. We hopen dat kinderen enthousiast zijn/worden van boeken en dat er dus ook veel boeken van eigenaar wisselen.
Boeken waarin vervolgens thuis weer heerlijk gebladerd en gelezen/voorgelezen kan worden!
 Op dinsdag 31 januari wordt er in alle groepen voorgelezen door een leerkracht uit een andere groep. Vaak vinden kinderen
dat erg leuk en er wordt weer anders gelezen en geluisterd.

Muzieklessen groep 4 t/m 8
Zoals u weet is onze muziekdocent Elles van der Willik al geruime tijd ziek. Voor de komende periode hebben we een vervanger
gevonden in de persoon van Aubrey Snell. Zij is vanaf 16 januari bij ons werkzaam op de maandagochtend. We zijn blij voor de
kinderen dat de muzieklessen weer gegeven kunnen worden.

Spreekavonden kleutergroepen en groep 8
Op maandag 30 januari en donderdag 2 februari zijn er spreekavonden voor de ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2.
Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging, met uitzondering van de ouders van de kinderen die startten na de kerstvakantie.
Bij hen komt de leerkracht op bezoek. Wanneer u op één van beide avonden beslist verhinderd bent en dus echt beperkt bent
tot de andere avond, wilt u dat dan even op een briefje schrijven en dit aan de betreffende leerkracht geven? Graag uiterlijk
dinsdag 24 januari, want daarna delen we de kinderen in. Aan het einde van week 4 krijgt u dan de uitnodiging en weet u op
welke avond en op welk tijdstip u wordt verwacht voor dit 10-minuten gesprek.
Voor de ouders van groep 8 zijn er in deze week vervolggesprekken over de adviezen voor de schoolkeuze voor het V.O. Zij
hebben inmiddels bericht gehad om in te kunnen schrijven.

In het kort
 In december bracht de OR het zendingsgeld naar de bank: € 75,05. Dank aan alle kinderen en ouders die hiervoor op de
maandagochtend mee spaarden.

Juf Judith de Jong gaat deze week met zwangerschapsverlof. Juf Daniëlla van Zutphen neemt haar taken de komende
tijd over.
 Wij verwelkomen een aantal nieuwe kinderen op school: Koen van Asperen is 4 jaar geworden en zit in groep 1a. De
tweelingzusjes Sara en Sofie in groep 2c. Verder in groep 5 Maurits Provoost en in groep 6 zijn zus Anna Charlotte. We wensen
alle leerlingen een heel fijne tijd op onze school.
 Bloemengroet Gerda: alle groepen hebben de afgelopen twee maanden een attentie voor Gerda verzorgd. We weten dat
Gerda het zeer waardeert dat we ook op deze manier aan haar denken en dat ze zo betrokken blijft bij de Rehobothschool.
Komende week verzorgt groep 1/2a de groet naar Gerda.
 In de hele maand januari wordt er in alle groepen extra aandacht gegeven aan techniek. Onderwerpen van de lessen zijn
bijvoorbeeld: de werking van de katrol en de hefboom, hoe zit een fiets in elkaar, constructies bouwen, programmeren op de
computer met scratch, zagen en timmeren, figuurzagen en het bouwen van bruggen.
 Graag melden wij u alvast dat op donderdag 2 februari de gebedsgroep bij elkaar komt.
 Wilt u er ook rekening mee houden dat er op donderdag 9 februari een studiedag voor het team is en de kinderen op die dag
geen school hebben?
De volgende nieuwsbrief komt uit op 31 januari.
Namens het hele team,
Wilma Salzmann

