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nieuwsbrief
Identiteit
We leven in de tijd naar Pasen toe en vertellen uit de Bijbel de verhalen die daar bij horen. Met het thema ‘alle ogen
zijn gericht op ……!’ vertellen we deze week over het arrestatiebevel tegen Jezus, het voorbereiden van het lijden aan
de discipelen en de intocht in Jeruzalem. Volgende week gaan de verhalen over het laatste avondmaal, Jezus bidt op
de Olijfberg en de gevangenneming van Jezus. Het thema hierbij is ‘in gesprek met ……..!’ Met de kinderen praten
we o.a. over afscheid nemen van iemand waar je van houdt.

Grote Rekendag
Morgen is het landelijk de Grote Rekendag en onze school doet daar met alle groepen aan mee. De hele ochtend
staat in het teken van het vak rekenen. Het thema is ‘meten, bewegen en construeren’. Nieuwsgierig? Loop dan na
schooltijd om 12:15 uur gerust even naar binnen en vraag uw kind uit te leggen wat er is gedaan en geleerd!.

In het kort
•We verwelkomen binnenkort in groep 1b Loek Vergeer. Hij wordt op 26 maart 4 jaar. Wij wensen Loek een fijne tijd
op de Rehobothschool.
• We bedanken alle ouders die op de schoonmaakavond de handen uit de mouwen hebben gestoken. Er zijn die
avond heel wat emmers water met sop doorheen gegaan. Het resultaat mocht er zijn. Geweldig.
•Wij nodigen u van harte uit om as donderdag 23 maart aanwezig te zijn bij de gebedsgroep. Het begint om half 9 in
het kantoor van de directie.
•Deze week is groep 5 aan de beurt om een attentie voor Gerda Figee te verzorgen. Volgende week mag groep 1/2 a.
• Dinsdag 28 maart komt in groep 8 ’s morgens van 10.00 t/m 11.00 uur iemand van Bureau Halt voorlichting geven
over Online Veiligheid.
• Donderdag 30 maart hoeft groep 8 geen lunch mee te nemen want dan krijgen we een KlasseLunch aangeboden
door ‘Ik eet het beter’.

• Op woensdagmiddag 29 maart doet Lot uit groep 8 mee aan de volgende ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Wij wensen je namens de hele school veel succes, Lot.
•Woensdag 5 april is de school voor de leerlingen gesloten, vanwege een studiedag voor het team. We vervolgen de
scholing Engels en analyseren schoolbreed de uitslagen van de halfjaarlijkse Cito-toetsen.
• Alvast handig om in uw agenda te zetten: op donderdagmiddag 13 april houden we de Paasviering in de kerk met
de ouders. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u nog meer informatie. Op Goede Vrijdag, 14 april en Tweede
Paasdag, 17 april is de school gesloten.
• In het eerste weekend van april vindt het evenement ‘Kom in de kas’ plaats. Tientallen tuinders zetten die dagen
hun kasdeuren open en laten zien hoe ze achter glas groenten, bloemen en planten kweken. Daar kan een boeiende
les op school niet tegenop. Aanbevolen dus! Op www.komindekas.nl vindt u de adressen van deelnemende kwekers.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 4 april
Met een hartelijke groet,
Wilma Salzmann

Ingezonden:
De Alpha Rangers gaan op zoek naar de lammetjes.
Nee het is geen grap: op 1 april is het écht lammetjesdag bij Natuurmonumenten in
Nieuwkoop.

Komen jullie ook kijken? Een dag vol activiteiten in
natuurgebied Ruygeborg. Lammetjes aaien, broodjes
bakken, knutselen met wol, schminken en nog veel meer.
Foto:: Dick Vermeij

De entreekaartjes worden door de Alpha Rangers betaald. Dus kom samen
met je Tennisfeest met pannenkoeken toe!
Beste ouder/verzorger,

Uitnodiging tennisfeestje
De afgelopen periode heeft uw kind mee gedaan aan het Tenniskids@school project tijdens de gymles. De
afsluiting van dit leuke tennisproject vindt plaats bij de tennisvereniging TVB en dit wordt een echt
tennisfeestje! De kinderen van groep 3 tm 8 zullen een tennisclinic krijgen van de 2R trainers en er zullen
allerlei spelletjes te doen zijn. Na afloop eten we nog gezellig pannenkoeken met elkaar. Wij nodigen u van harte
uit om bij deze afsluiting aanwezig te zijn en uw kind te zien spelen.
Feestdatum: Zaterdag 1 april / Tijd: 16.00-17.30 / Locatie: TVB park Mendelweg 14A Boskoop
Meldt je vooraf even aan
Deelname aan het feest is gratis, maar we verzoeken u de kinderen vooraf aan te melden ivm de planning.
Aanmelden kan via een mail naar wendymarc@casema.nl We hopen uiteraard velen van jullie te zien!!!!

Kennismakingslessen
Als u niet bij het afsluitende feest aanwezig kunt zijn, maar wel merkt dat uw kind tennis leuk vindt, schrijf dan
in voor de kennismakingslessen bij de TV Boskoop. Deze lessen kosten slechts €2,50 per les voor 2 lessen en
zijn geheel vrijblijvend en voor kinderen van 4 jaar en ouder. De lessen zullen in april plaatsvinden. U kunt uw
kind inschrijven via een mail aan: wendymarc@casema.nl
Zie voor meer informatie mbt de proeflessen de bijgevoegde flyer
We ontvangen u graag bij de tennisvereniging Boskoop aan de Mendelweg 14A.
Sportieve groet,
Marc Brand
Jeugdcommissie TV Boskoop
E: wendymarc@casema.nl
T: 06-36453937
dagje de natuur in. Eigen vervoer.
Aanmelden uiterlijk 31 maart 2017 op Groendoetgoed@Alphenaandenrijn.nl
Je kunt kiezen uit starttijd om 11.00/12.30/14.00 uur.
Mede mogelijk gemaakt dankzij Natuurmonumenten, Provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen aan den Rijn.
Voor meer informatie over de Alpha Rangers zie onze website www.heldenvandenatuur.nl

