30 mei 2017
nummer 18

nieuwsbrief
Identiteit
Bij de Bijbelverhalen vertellen we de verhalen uit Johannes 16 over de Heilige Geest en verder uit Handelingen over Pinksteren
en de toespraak van Petrus aan de mensen in Jeruzalem. Het thema is ‘Uitdelen’. Na Pinksteren is de roeping van Saulus door
Jezus. Paulus betekent ‘de kleine’. Jezus roept hem tweemaal bij zijn naam. Die manier van roepen wordt gebruikt wanneer
Jezus de bijzondere aandacht van iemand wil trekken. In Handelingen 14 gaat Paulus op reis. Hij steekt over naar Macedonië.
Het zijn de verhalen over de verspreiding van het evangelie in de eerste periode na Jezus’ leven op aarde.

Spreekavond kleutergroepen
Op donderdagavond 13 juni is er een spreekavond voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 en 2. Wilden de collega’s
op de vorige spreekavond alle ouders spreken, nu geldt dat u alleen wordt uitgenodigd indien de leerkrachten iets specifieks
met u willen bespreken. Het kan ook zo zijn dat u zelf graag een gesprek aangaat. In dat geval wordt u gevraagd het
intekenstrookje uiterlijk a.s. vrijdag 2 juni aan de leerkrachten van uw kind te geven. Zij maken een indeling die dan volgende
week kan worden meegegeven.

Meester- en juffendag
Zoals u op de jaarkalender kunt zien vieren de juffen en meester op woensdag 7 juni hun verjaardag met hun leerlingen.
De kinderen hoeven deze dag geen eten&drinken mee te nemen, daarop trakteren de leerkrachten.
Vorig jaar hebben we, na overleg met de OR, afgesproken om het geven van cadeaus af te schaffen. Prima wanneer de jongste
kinderen een tekening o.i.d. aan hun juf geven, maar laat het daar maar bij blijven!
Groep 3 brengt dit jaar de juffendag in het Gouwebos door. Daar zullen ze een spellencircuit met elkaar gaan doen. We zijn
nog op zoek naar enkele chauffeurs die ons willen brengen en halen.
De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 zijn al eerder geïnformeerd over hun juffendag op woensdag 31 mei. Ook in groep 6
werd al juffendag gevierd, vanwege de zwangerschapsverloven van deze juffen. In deze groep wordt volgende week dus ook
gewoon gewerkt.

Ouderbijdrage
Op de basisschool is het onderwijs gratis. Dat is een groot goed en dat willen we graag zo houden. Toch vragen wij van ouders
een eigen bijdrage, omdat er veel uitgaven zijn waarvoor de subsidie die wij van de overheid ontvangen, niet toereikend is.
De ouderbijdrage die wij vragen is voor de extra’s, de dingen die wij belangrijk en leuk voor de kinderen vinden. Bibliotheeken voorleesboeken, spelmateriaal voor de kleuters, teken- en handvaardigheidspullen, uitstapjes, Sinterklaas (strooigoed,
cadeautjes), beloningstickers, verjaardagskaarten, muziekinstrumenten, workshopmiddagen, cadeautjes voor Vader- en
Moederdag, avondvierdaagse, eindejaarsfeest. Dat soort zaken.
Veel ouders betaalden in de afgelopen weken de bijdrage voor dit schooljaar, maar ongeveer net zoveel ouders deden dat nog
niet. Omdat ik denk dat van die laatste groep veel mensen best willen en kunnen bijdragen, maar het gewoon vergaten, vraag
ik u even na te gaan of u uw bijdrage al overmaakte. U mag het ook aan Gerda Figee vragen, persoonlijk of via de mail, want zij
verwerkt de betalingen.
De ouderbijdragen komen terecht in het schoolfonds. Het schoolfonds wordt door de directie beheerd en door de MR en OR
gecontroleerd. Als richtlijn hebben bestuur en (G)MR een bedrag van € 30,00 per leerling bepaald, of € 3,00 per maand voor
kinderen die later instroomden. Per abuis meldden we eerder het oude bedrag van € 27,50; als u dat bedrag wilt aanhouden is
dat voor dit jaar ook prima. De bijdrage is sowieso vrijwillig, dus elk bedrag -hoger of lager dan de richtlijn- wordt
gewaardeerd. Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is: NL75 RABO 0309.8125.34

Toneelvoorstelling (www.toneelgroepgoudsbloem.nl.)
Al heel wat jaren gaan wij met onze leerlingen naar de Goudse Schouwburg om een voorstelling van De Goudsbloem bij te
wonen; een toneelgroep van mensen die in het onderwijs werken. Dit jaar wordt Thomas Faust for President gespeeld, een

verhaal over goed en kwaad, verleidingen en kracht. Een bezoek aan het theater is voor de meeste kinderen een imponerende
ervaring: het gebouw, de aankleding, de muziek zijn indrukwekkend en wij vinden het waardevol en mooi om dit aan onze
leerlingen aan te bieden.
Omdat we de gymlessen deze week ook door willen laten gaan, tekenden we voor de groepen 5 t/m 8 in voor de uitvoering
op woensdagmorgen 14 juni en voor de groepen 3 en 4 op vrijdagmorgen 16 juni.
Voor het vervoer naar Gouda doen we een beroep op (groot)ouders. U mag zelf de voorstelling kosteloos bijwonen en
parkeerkosten krijgt u vergoed. Mogen we weer op u rekenen? Er zit een intekenstrook bij deze nieuwsbrief. Aanmelden via
de mail of het intekenlijstje bij de klassendeur mag natuurlijk ook altijd. Er moeten 170 kinderen vervoerd worden, dus er zijn
ruim 40 chauffeurs nodig…. De voorstelling begint om 09:45 uur, dus we zullen om een uur of 9 vertrekken en we verwachten
rond 11:45 uur weer terug te zijn.

In het kort
e

• Op maandag 5 juni is de school gesloten. Het is dan 2 Pinksterdag.
• Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het praktische deel van het verkeersexamen; mooi!
• Een hartelijk welkom voor Tim Kluis en George Hannaway in groep 1a. Zij zijn net 4 jaar geworden. We wensen hen een fijne
tijd op de Rehobothschool toe.
• Ter herinnering: in groep 1 en 2 zijn op vrijdagmorgen 16 juni alle vaders van 08.30 t/m 09.15 uur van harte welkom voor een
vaderdagontbijt.
• Het is weer bijna juni. In deze maand worden er in de groepen 1 t/m 7 Cito toetsen afgenomen.
• Fijn dat veel kinderen enthousiast op pad gegaan zijn om de loten van Jantje Beton te verkopen. Graag uiterlijk donderdag 8
juni de boekjes weer inleveren.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 13 juni.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wilma Salzmann

graag inleveren uiterlijk 9 juni

STROOKJE rijden naar de Goudse schouwburg
naam: __________________________________________
O Ik kan woensdagmorgen 14 juni rijden naar Gouda voor een bezoek aan de schouwburg.
O bij voorkeur bij groep 5, 6, 7, 8 (omcirkel wat van toepassing is)
O geen voorkeur voor een groep: daar waar nodig.
O Ik ben vrijdagmorgen 16 juni met auto beschikbaar
O bij voorkeur bij groep 3, 4 (omcirkel wat van toepassing is)
O geen voorkeur voor een groep: daar waar nodig.
Aantal kinderen dat ik onder een gordel kan vervoeren:_________

graag inleveren uiterlijk 2 juni

STROOKJE spreekavond groep 1 en 2
naam:___________________________________________
Ik/wij kom(en) graag naar de spreekavond voor de groepen 1 en 2 op dinsdagavond 13 juni

