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nieuwsbrief
Identiteit
Bij de Bijbelvertellingen vertellen we deze week als voorbereiding op de Kerk & Schooldienst de verhalen van Abraham.
In week 6 vervolgen we de verhalen over David. Het thema is ondersteboven en dan komen Batseba en Absalom voorbij. U
vindt de verhalen terug in 2 Samuël.

Kerk & Schooldienst
A.s. zondag, 5 februari, houden we de jaarlijkse Kerk & Schooldienst. We nodigen u allen van harte uit om hierbij aanwezig te
zijn! Afgelopen vrijdag heeft u de uitnodiging digitaal ontvangen, stuurt u deze gerust door naar andere belangstellenden.
De dienst, met als thema Abraham, is voorbereid door ds Harald Overeem, de leerkrachten en de kinderen. Deze kerkdienst
start om 9:30 uur in de Dorpskerk en zal naar verwachting ongeveer een uur duren. Ook jongere kinderen, die nog niet op
school gaan, kunt u meenemen, want speciaal voor hen is er een crèche in zalencentrum De Brug, pal naast de kerk.
De kinderen zitten gewoon bij hun ouders in de bank. Na afloop is er limonade, thee en koffie in De Brug en ook daar is ieder
van harte welkom. We hopen dat u allen komt! Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Nationale Voorleesdagen / kinderboekenmarkt
 Deze dagen worden gehouden van 27 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.
 De boekenmarkt van vorige week dinsdag was een geslaagde activiteit. De kinderen zijn enthousiast bij elkaar op bezoek
geweest om boeken van elkaar te bekijken en te kopen.
 Vandaag, dinsdag 31 januari is er in alle groepen voorgelezen door een leerkracht uit een andere groep.

Inloopochtend voor de ouders van groep 3 t/m 8
Woensdag 8 februari tussen 08.15 en 08:45 uur organiseren wij een inloopmoment in de klas. Uw kind kan uitleggen waar
het mee bezig is en laten zien waar het trots op is. U krijgt de gelegenheid om de schriften en boeken in te kijken.
Graag herinneren wij u aan de oproep die wij hebben gedaan aan het begin van het schooljaar. Wilt u één keer per week uw
kind in het lokaal brengen. Op de andere dagen neemt u op het schoolplein afscheid van uw kind. Op die manier houden we
het rustig en overzichtelijk in de gangen en trappen.

Studiedag
Op donderdag 9 februari heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. Voor ons staan die dag twee onderwerpen op
het programma: ’s morgens krijgen wij voorlichting van de GGD over het thema Sociale veiligheid en ’s middags gaan we
verder met de voorbereiding op het schoolbreed invoeren van lessen in de Engelse taal.

Rapport voorde leerlingen van groep 3 t/m 7
Op vrijdag 10 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee. Hierin staan ook de uitslagen van de Cito-toetsen.
U kunt de Cito gegevens vanaf 10 februari ook bekijken, via uw inlogcode, in Parnassys. Heeft u deze niet ontvangen of bent
u ‘m kwijt, dan kunt u onze ICT-er, Kim de Bruijn een bericht sturen via ict@rehobothboskoop.nl. Zij geeft u een nieuwe
inlogcode.

In het kort
 Onze Pabo stagiaires wisselen in deze periode van groep. Marissa van Soest gaat van groep 1/2c naar groep 5 en Giovanni
Piepenbrink gaat van groep 1/2a naar groep 7
 Namens onze school hebben vier leerlingen deel genomen aan het Schoolschaaktoernooi. Lucien Hiemstra, Floris Jensma,
Boaz Bakhuijsen en Wouter Zoet zijn schoolkampioen geworden. Daarnaast waren er ook individuele prijzen te behalen:
ste
de
Lucien werd 1 en Floris 2 . Grote klasse!

 Een hartelijk welkom voor twee nieuwe 4-jarigen: In groep 1a Gijs Ruitenberg en in groep 1c Madelief van Noppen.
.We nodigen u van harte uit om as woensdag 1 februari de gebedsgroep bij te wonen. Aanvang om 08.30 uur.
 Zet u alvast 20 februari in uw agenda? Op die maandag is er ’s avonds een ouderavond over Sociale veiligheid. Een
belangrijk thema en we hopen dat u komt. De uitnodiging volgt nog.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 februari.
Namens het hele team,
Wilma Salzmann

