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nieuwsbrief
Identiteit
Bij de Bijbelverhalen gaan de vertellingen deze week over koning David en koning Salomo. De bijbehorende
thema’s zijn weer terug en wensen. We praten met de kinderen over David die niet de weg van het gevecht kiest.
Welke oplossing voor een conflict kun jij bedenken? In de aanloop naar Pasen starten we volgende week met de
verhalen uit het Nieuwe Testament. In Johannes 1 – 4 lezen we over de discipelen, Nicodemus en de Samaritaanse
vrouw. Het weekthema is ‘wie is dat?’

Terugblik op de Kerk & Schooldienst
We kijken terug op een goede kerk,- en schooldienst met elkaar. Fijn om zoveel ouders en kinderen op zondag te
ontmoeten en de dienst met elkaar te beleven. Ds. Overeem verraste de kinderen door een pingpong bal uit zijn
koffer te halen. Ze geloofden eerst niet dat er een balletje in zat want ze hadden net ervoor de koffer open gezien:
zonder balletje…… Zo is het ook met geloven: je hoeft niet alles eerst te zien voordat je het kunt geloven. In de
verkondiging vertelde de dominee ons over geloven, over dat het zo mooi was dat Abraham ( zonder dat hij precies
wist waar hij uit zo komen) toch op weg ging. Omdat de Heer met hem meeging.
Wilt u van deze dienst een foto impressie bekijken, dat kan via hier http://fotos.pgboskoop.nl/wijkoost/
Met dank aan de fotograaf, de heer Ad Spruijt.

Ouderavond Sociale veiligheid op maandag 20 februari
U wordt allen verwacht op deze belangrijke ouderavond
Vorige week heeft u de digitale uitnodiging ontvangen voor de ouderavond. Mocht u nog niet hebben
ingeschreven,wilt u dit dan alsnog doen! Wij vinden het onderwerp heel belangrijk: de sociale veiligheid met als
hoofdthema relaties en seksualiteit. Er zal die avond een nadere uitleg gegeven worden over de wijze waarop wij
op school invulling geven aan thema's als vriendschap, lichamelijke ontwikkeling etc. Vandaag heeft u via uw kind
een papieren uitnodiging ontvangen.
Het team is op de studiedag al aan de slag gegaan met deze onderwerpen. Na de voorjaarsvakantie start een
periode van 3 tot 4 weken waarin in alle groepen lessen over dit thema worden gegeven.
Aanmelden kan via het strookje onderaan deze nieuwsbrief of stuurt u een antwoord op de email waarin u de
nieuwsbrief hebt ontvangen. We zullen dan ook uw naam noteren.

Plusklas exposeert in de bibliotheek met Selfie Poëzie
De kinderen van de kwinkgroep groep 5 tot en met 8 hebben de afgelopen 10 weken een gedichtenbundel
geschreven. Het project waarin ze dit hebben gemaakt heette ‘Selfie Poëzie’
Tijdens dit project hebben ze gedichten geschreven over zichzelf. Naast het ontwikkelen van hun poëtische
vermogen hebben de leerlingen zichzelf beter leren kennen. De kinderen zijn heel trots op het resultaat. Bent u
nieuwsgierig geworden? Loop dan tijdens uw bibliotheekbezoek in Boskoop even langs de expositie van Boskoop
Creatief. De bundels liggen in de vitrinekasten.

Schoonmaakavond op dinsdag 14 maart
Het is nog vroeg maar toch brengen wij graag het volgende onder uw aandacht: Zoals u weet vragen we alle ouders
1 keer per jaar te helpen om de lokalen een extra schoonmaakbeurt te geven. We hebben drie
schoonmaakavonden; in november is de avond geweest voor de ouders van wie de achternaam begint met de
letters A t/m G , de tweede avond, dinsdag 14 maart, vragen we de ouders met de letters H t/m O te komen en
de ouders met de letters P t/m Z zien we graag op 29 juni. Kunt u die avond niet, ruil dan gerust met iemand op
een andere avond.
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.

In het kort
 Op zaterdag 18 februari doet Lot van Nieuwenhuizen uit groep 8 mee aan de volgende ronde van de wedstrijd

Nationale Voorleeskampioen. Lot, heel veel succes! We duimen voor je.
 Deze week start meester Frank van der Bas in groep 6 op de donderdag en vrijdag. Hij vervangt juf Arjanne de
Zwart, die het vanwege haar zwangerschap rustiger aan moet doen. Zij zal indien mogelijk ondersteuning blijven
geven.
 Van maandag 27 februari t/m vrijdag 2 maart is het voorjaarsvakantie.
 Op 3 februari werd Minke van der Laan 4 jaar en dat betekent dat zij nu in groep 1b zit. Vandaag 14 februari is
een feestelijke dag voor Thijs van Eijk en Joppe Rothfusz. Zij zijn 4 jaar geworden. Thijs mag naar groep 1a en Joppe
naar groep 1b.Wij wensen deze leerlingen een heel fijne tijd op de Rehobothschool toe.
 Groep 7 heeft vorige week Gerda verrast met een mapje zelfgeschreven “van harte beterschapskaarten”. Deze
week verzorgt groep 1/2 c een attentie.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 7 maart.

Met een hartelijke groet, mede namens de collega's,
Wilma Salzmann
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