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Nieuwsbrief
Identiteit
Deze week vertellen we aan de kinderen de verhalen uit Johannes en Lucas. Het gaat over de verloochening,
Jezus die voor Pilatus verschijnt en de kruisiging. Het bijbehorend thema is ‘Licht en donker’.
Volgende week gaat het over het sterven van Jezus , de opstanding en het verhaal van de Emmaüsgangers.
Het weekthema is ‘Met eigen ogen’. De Emmausgangers zien met eigen ogen dat Jezus echt is opgestaan. Wat
een blijdschap, wat een vreugde. Ze zeggen: ‘We hadden het kunnen weten. Het stond al in de boeken.’

Studiedag op woensdag 5 april
We herinneren u er aan dat as woensdag de kinderen geen school hebben. Het team volgt op die ochtend o.a.
de scholing Engels.

Re-integratie.
We zijn heel dankbaar en blij dat juf Gerda Figee de komende periode gaat starten met haar reintegratie. We hebben afgesproken dat zij die taken gaat oppakken die passen bij haar
belastbaarheid. Voorlopig zal ze bij het M.T. op dinsdag aanwezig zijn en zal daar worden besproken
wat ze in de week die komt gaat doen. Fijn om te ervaren dat ze weer in ons midden is!

Paasviering op 13 april om 13.15 uur
We nodigen alle ouders van harte uit om met ons Pasen te vieren op donderdagmiddag 13 april in de Zijdekerk.
Om 13.00 uur lopen we met de kinderen van school naar de kerk. We hopen u daar allen te ontmoeten zodat
we om 13.15 uur met de viering kunnen beginnen. We vragen u om pas naar binnen te gaan nadat de kinderen
zijn gaan zitten. We willen de kinderen graag bij elkaar houden. De viering is om 14.30 uur afgelopen. U mag
uw kind vanaf de kerk meenemen naar huis. De kinderen van groep 1,2 en 3 blijven in de bank zitten, zodat zij
niet gaan dwalen en u hoeft niet te zoeken waar uw kind is. De medewerkers van het Tuinhuis zullen de
kinderen ophalen. De kinderen die niet vanuit de kerk naar huis gaan, lopen met de teamleden weer terug naar
school.

Spreekavond
Op donderdag 20 april houden we voor de ouders van leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 ’tienminutengesprekken’. Op de eerste spreekavond, die we in november organiseerden, werden álle ouders
verwacht, ongeacht de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen. Op de komende avond is dat niet het
geval; deze spreekavond is bedoeld voor ouders die behoefte hebben aan een gesprek met de
groepsleerkracht. Het kan ook zo zijn, dat de leerkracht u graag wil spreken. In dat geval wordt u ook ingedeeld
wanneer u niet intekent. Wanneer u van de gelegenheid gebruik wilt maken, vult u dan onderstaand strookje
in. Wilt u dat uiterlijk woensdag 12 april retourneren? Wij maken dan een tijdsindeling, die u in de week daarna
krijgt. Een mail sturen mag natuurlijk ook altijd.

Sportdag op vrijdag 21 april
Op vrijdag 21 april houden we weer onze sportdag. Voor die dag zijn we nog dringend op zoek naar een aantal
ouders die mee willen helpen! Bent u die dag in de gelegenheid om er ook te zijn laat het ons dan even weten.
Stuur een mailtje naar info@rehobothboskoop.nl.
Voor de kinderen t/m groep 4 zal de sportdag tot 12.00 uur duren, voor de bovenbouw tot 14.30 uur.

Wij vragen dringend uw aandacht voor hoofdluis
Hoofdluis is op dit moment hardnekkig aanwezig in verschillende groepen. We informeren de ouders van de
betreffende klassen zo goed mogelijk. Het valt niet mee om de school luisvrij te krijgen en te houden.
We herhalen hieronder nogmaals belangrijke informatie:
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.
Belangrijk: wanneer leerkrachten levende luizen ontdekken bij een kind, wordt u direct gebeld en vriendelijk
verzocht uw kind op te halen zodat u meteen met de behandeling kan starten. Dit is de enige manier om de
school luisvrij te krijgen. Wij rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat hartelijk dank.

Buitenlesdag
Op dinsdag 11 april wordt de eerste buitenlesdag in Nederland georganiseerd. Buiten spelen is natuurlijk leuk,
maar ook buiten leren kan voor kinderen een gezonde en goede ervaring zijn. Wij geven daarom graag
aandacht aan de buitenlesdag door bijvoorbeeld een biologieles, een tekenles, rekenles of stilleesles buiten te
geven. Niet elke groep zal dat precies deze dag doen, elke leerkracht maakt hierin een keuze die past bij het
programma. Mocht het er de 11e niet van komen, dan wel op een ander moment.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Voor de planning van het volgend seizoen is het voor ons plezierig om nu al te weten wanneer er leerlingen
instromen in de kleutergroepen. Wij vragen u daarom kinderen die in de loop van het seizoen 2017-2018 vier
jaar worden, nu vast aan te melden

School-op-seef
Komende weken geven we weer praktische verkeerslessen buiten, de zogenaamde ‘school-op-seef’ lessen.
Voor de groepen 1 en 2 staan deze dinsdagmorgen 18 april op het programma en voor de groepen 3 en 4 die
middag. In de groepen 5, 6 en 7 worden deze lessen donderdagmiddag 20 april gegeven. Omdat het fietslessen
betreft is het nodig dat alle kinderen deze dag met de fiets naar school komen. Voor groep 7 bestaat de les uit
het fietsen van de route van het verkeersexamen.

In het kort
• Een hartelijk welkom voor Wessel Romeijn en Joris Nieuwenhuijsen in groep 1/2c. Zij worden deze week 4

jaar en mogen nu ‘echt’ naar school. Veel plezier!
• Lot uit gr 8 heeft woensdag 29 maart in Leiden deelgenomen aan de kwartfinale van de nationale
voorleeswedstrijd. Lot, jouw publiek vond dat jij de beste was. Het voorleeslees-avontuur eindigt hier. Wij zijn
heel trots op jou.

• Op woensdag 19 april komt de gebedsgroep bij elkaar.
• Gebodsborden, aanwijzingsboden, eenrichtingverkeer, over je schouder naar links kijken… Als het goed is
weten de leerlingen van groep 7 er alles van. Donderdag 6 april wordt het theoretische deel van het
verkeersexamen afgenomen, het praktisch verkeersexamen volgt in mei.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 april.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wilma Salzmann
STROOKJE SPREEKAVOND op 20 APRIL
Dit strookje graag uiterlijk woensdag 12 april inleveren
Naam______________________________
Ik/wij wil(len) graag op de spreekavond van donderdag 20 april komen, om te praten over
___________________________uit groep ____
___________________________uit groep ____
___________________________uit groep ____

