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nieuwsbrief
Identiteit
Bij de Bijbelverhalen vervolgen we de verhalen over de reizen van Paulus. U vindt zijn verhaal terug in het Bijbelboek
Handelingen. Heel boeiende en spannende verhalen voor de kinderen! Het thema is ‘respect hebben’ en dat is een mooi
thema om met de kinderen over van gedachten te wisselen.

Klassenverdeling 2017-2018
De klassenverdeling is altijd een beetje spannend voor zowel kinderen als ouders. Hieronder het schema:
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1a/2a

Jantine Jensma
Esther Verkerk

Jantine Jensma
Esther Verkerk

Jantine Jensma
Esther Verkerk

Jantine Jensma
Esther Verkerk

Jantine Jensma
Esther Verkerk

1b/2b

Karin Stevens

Karin Stevens

Karin Stevens
Nicole Groenestein

Nicole Groenestein

Nicole Groenestein

3a

Rosanne v. d Zwan

Rosanne v. d Zwan

Rosanne v. d Zwan

Rosanne v. d Zwan

Rosanne v. d Zwan

3b

Judith v.d. Kruijt

Joke Stapper

Joke Stapper

Judith v.d. Kruijt

Joke Stapper

4

Marja de Jong

Marja de Jong

Daphne Kalisvaart

Marja de Jong

Marja de Jong

5

Carine Bontenbal

Carine Bontenbal

Carine Bontenbal

Kim de Bruijn

Kim de Bruijn

6

Henk van der Bas

Henk van der Bas

Henk van der Bas

Henk van der Bas

7

Rebecca Molenaar

Rebecca Molenaar

Arjanne de Zwart

Arjanne de Zwart

Arjanne de Zwart

8

Mariska Rijm

Mariska Rijm

Mariska Rijm

Judith de Jong

Judith de Jong

Henk van der Bas

• Voor de groepen 1 t/m 3 zijn weer vier formatieplaatsen beschikbaar. We hebben ervoor gekozen om de grote groep 3 bij
aanvang van het seizoen te splitsen in twee kleine groepen. Dat betekent dan dus dat we starten met twee kleutergroepen. Als
in de loop van het seizoen de kleutergroepen te vol worden voegen we de beide groepen 3 samen en formeren we een derde
kleutergroep. Angela Verkleij, onze onderwijsassistente, zal vooral ingezet worden in de groepen met het grootste
leerlingenaantal; aanvankelijk de kleutergroepen dus.
We zijn nu bezig met de verdeling van de kleuters over de beide groepen en de samenstelling van de groepen 3. We houden
daarbij rekening met de huidige verdeling, met vriendjes en vriendinnetjes, met een evenwichtige verdeling van jongens en
meisjes en kijken ook naar de verschillen in ontwikkeling.
• In groep 1a/2a werken Jantine en Esther afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, vrijdag.
• In groep 1b/2b werkt Karin de ene week op woensdag en Nicole de andere week.
• In groep 4 werkt Daphne naast de woensdag ook nog een aantal losse dagen, verspreid over het hele jaar. Dat zijn vrije
dagen voor Marja, waar zij volgens de CAO op grond van haar leeftijd recht op heeft.

• In groep 5 is Kim op woensdag ook een aantal uren voor de kinderen beschikbaar, naast Carine. De andere uren is zij
ambulant als ICT’er.
• Voor groep 7 zijn we nog in gesprek over de vervanging tijdens de eerste maanden, als beide collega’s bevallingsverlof
hebben.
• In groep 8 werken Judith en Mariska beiden op dinsdag. Die ‘extra handen in de klas’ worden ook in andere groepen ingezet.
• Neeltje van ’t Wout blijft de Kwinkgroepen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden en Gera Snaterse
geeft groepjes of individuele leerlingen Remedial Teaching.
• Elles van der Willik, of haar vervanger als zij nog niet volledig hersteld is, geeft muzieklessen in de groepen 4 t/m 8 en Leon
van Prooijen gym op vrijdag in 5 t/m 8.
We denken op deze manier het beschikbare personeelsbudget weer maximaal in te zetten en vertrouwen erop dat door deze
inzet alle leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.
Donderdagmiddag 29 juni schuiven de groepen een uurtje door; de leerlingen kunnen dan even proefdraaien voor volgend
jaar. Ook de kleuters die na de zomervakantie starten zijn deze middag welkom; wij verwachten hen om 13:00 uur bij het
betreffende lokaal.

Toneelvoorstelling (www.toneelgroepgoudsbloem.nl.)
Morgen en vrijdag a.s. gaan we naar de Goudse Schouwburg om de voorstelling ‘Thomas Faust for President’ van De
Goudsbloem bij te wonen. Fijn dat veel ouders zich meldden om te rijden, dank daarvoor. De chauffeurs krijgen niet nog een
aparte brief; iedereen die zich opgaf wordt tegen 9 uur verwacht bij de groep waar uw naam opgetekend is. U kunt parkeren
bij de schouwburg of op de Vossenburchkade en parkeerkosten krijgt u vergoed.
We verwachten van chauffeurs dat zij de kinderen altijd een gordel om laten doen.

Uitslag Oudertevredenheidspeiling
Door 59 ouders werd de OTP ingevuld; dank daarvoor. Het onderzoeksbureau maakte een samenvatting van de uitslag en u
vindt deze als bijlage bij de nieuwsbrief.
Enkele ouders maakten kritische opmerkingen over (de indeling van) het plein. Goed dat u ons feedback geeft, daar kunnen
we van leren. De filosofie achter de huidige indeling is de volgende: het klim- en klautergedeelte is geconcentreerd op een
deel van het plein. Daardoor blijft een ander deel helemaal leeg en dat is voor veel kinderen prettige speelruimte: de kleuters
rijden er met de karren, fietsen & steppen en de oudere kinderen voetballen er in de pauze. Op dat deel vinden zij dat geen
obstakels op hun pad.
Momenteel is de loopbrug bij het speelhuisje stuk. Deze is in revisie en komt weer terug!

Aangekondigde actie
Het kan u bijna niet zijn ontgaan, de onrust in de onderwijswereld. De werkdruk is groot, er worden hoge eisen gesteld aan de
leraren. Dat vinden wij terecht, want onze leerlingen, uw kinderen, zijn het waard dat ze optimale begeleiding krijgen.
Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn en concluderen dat er ook wel eens een eind aan de belastbaarheid van een leerkracht
komt. Door de landelijke werkgroep PO-in-actie (PO staat voor Primair Onderwijs, ofwel basisonderwijs) is 27 juni aangewezen
als dag waarop het signaal wordt afgegeven dat er grenzen zijn bereikt. Er is een stakingsactie uitgeroepen voor het eerste
lesuur.
Als Rehobothteam onderschrijven wij de argumenten voor deze actie. Stichtingsbreed en schoolbreed bezinnen we ons nog op
wat wij doen. Als daar duidelijkheid over is zullen we u via de mail informeren en natuurlijk hoop ik dat dit uiterlijk begin
volgende week het geval kan zijn.

Op 23 juni is het zover; het Rehoboth Eindejaarsfeest!
Met dit jaar het thema ‘Doe raar met je haar’. Een feest voor en door kinderen en ouders. Vanaf 14:30 bent u allemaal van
harte welkom.
De onderbouw is natuurlijk vanaf 12 uur vrij, maar het is zeker aan te bevelen hiervoor in de loop van de middag terug te
komen. Dat hoeft natuurlijk niet stipt half 3 te zijn, het is vanaf dat tijdstip gewoon een paar uur feest op het plein. Kinderen
die het leuk vinden om verkleed naar het feest te komen, moeten dat vooral doen en natuurlijk zijn we heel benieuwd naar
alle creatieve kapsels!
Er is voor de kinderen dit jaar veel te doen. Er zijn veel nieuwe dingen: een springkussen, fotobooth, een open podium met
wellicht een disco tussendoor, een suikerspin machine en er kunnen fruitspiesjes worden gemaakt. Er is dit jaar ook de
mogelijkheid om Pony te rijden (mits je niet te groot bent). Hoogvliet B.C.-straat sponsort royaal met drinken en ijsjes; ook op
deze plaats dank daarvoor!
Het eindejaarsfeest wordt helemaal door ouders georganiseerd en u begrijpt dat daar hulp bij nodig is. Het is altijd weer een
enorm gezellige happening, dus het kost u dan wel tijd/energie, maar u krijgt er ook veel voor terug. We hebben enkele ouders

nodig bij de voorbereiding vanaf 13:00 uur: het schoonmaken van fruit en klaarzetten van de catering. Tijdens het feest
hebben we een paar mensen nodig voor achter de bar en bij diverse activiteiten.. Als veel mensen zich voor een uurtje
aanmelden, kunnen we elkaar aflossen en blijft er voor iedereen ruimte om ook lekker rond te lopen. Rond 18.30 sluiten we af
en we rekenen op hulp van de ouders bij het opruimen en afbreken.
We maken weer een buffet met o.a. cake, cupcakes, taartjes en koek en vragen u om hiervoor uw favoriete baksels aan te
leveren. Er hangen intekenlijsten bij de klassen.
U hoeft die avond niet te koken, want we hebben dit jaar zelfgemaakte pizza’s er komt een pizzaoven op het plein te staan,
poffertjes en er wordt ter plekke verse zalm gerookt. Er is voor jong en oud wel iets (ook vegetarisch) te eten en te drinken en
de kosten zijn beperkt.
U kunt zich aanmelden voor uw hulp bij Esther Scholte, lid van de OR. Haar e-mailadres is: senescholte@live.nl. Intekenen kan
natuurlijk ook op de lijsten bij de lokalen. We gaan er met elkaar een leuk feest van maken, omdat een mooi schooljaar bijna
achter de rug is en graag willen wij met iedereen die aanwezig is het liedje Okido van Kinderen voor Kinderen uitvoeren. Dit is
de link om alvast samen met u kind het dansje te oefenen.

https://www.top40.nl/kinderen-voor-kinderen-4/okido-28807
De ouderraad

Modderdag

Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen over het water? Hoe het
is om slootje te springen of in een boom te klimmen? In onze huidige samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld steeds
meer via de virtuele wereld. Kinderen komen in aanraking met televisie, computergames, tablets en telefoons.
En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm
stimuleert. Via ModderDag willen we ouders, kinderen en hun begeleiders daarvan bewust maken. Want op ModderDag laten
we de jeugd weer in aanraking komen met de natuur. Niet alleen omdat het leerzaam is. Maar ook heel leuk! Want vies
worden mag op ModderDag! (lees meer op: www.modderdag.nl).
Op woensdag 28 juni is het ModderDag en wij laten onze kleuters graag ervaren wat dat inhoudt!
Even wat feiten op een rijtje:
De kinderen gaan 28 juni gewoon naar school en nemen hun eten en drinken in een (rug)tas mee.
Ook neemt ieder kind mee: een handdoek, droge kleren + ondergoed en droge schoenen. Dit alles in een plastic tas met
naam.
De kinderen hebben 's ochtends hun 'modderkleding' al aan; een (oude) broek met lange pijpen, een (oud) t-shirt en schoenen
die vies en nat mogen worden. Op het modderveld kan niet met blote voeten gelopen worden.
Wij zijn heel blij dat we voor onze modderdag terecht kunnen bij de familie Oudijk, Voshol 7. De kleuters moeten daar naar toe
gereden worden en daarom zoeken we (groot)ouders om de kinderen te rijden en begeleiden (pas op: u kunt vies worden ☺).
Opgeven kan op de lijst in de gang.
Om 10.00 uur vertrekken de ouders met de kinderen naar het modderveld. De ouders begeleiden het groepje de hele ochtend.
Op het modderveld kunnen ze met hun groepje bij 10 verschillende onderdelen lekker 'aanmodderen'. Om half 12 gaat
iedereen omkleden, zodat we allemaal weer warm en droog op school aankomen.
De kinderen kunnen gewoon om 12.15 uur op school worden opgehaald. Bij een slechte weersverwachting laten we de dag
van tevoren weten of het feest niet doorgaat of verzet wordt.

In het kort
• Goed laatste nieuws, ik zou bijna zeggen ‘vers van de pers’. Rebecca Molenaar en haar man Rik hebben vanmorgen een
derde zoon gekregen: Kaleb. Rebecca vertelde het zelf telefonisch aan haar groep 6 en er ging een groot gejuich op. Het gezin
Molenaar woont in de Sparrengaarde 18, 2742 DM Waddinxveen.
• Mijn re-integratie verloopt voorspoedig en ik ben inmiddels weer twee hele dagen aan het werk: op maandag en dinsdag.
Wilma Salzmann kan haar werkzaamheden weer afbouwen en met ingang van deze week is zij er alleen nog op vrijdag. Gera

Snaterse blijft op donderdag het aanspreekpunt. Het is mijn ambitie om vanaf augustus weer volledig aan het werk te kunnen.
Het staat hier vrij zakelijk, maar ik ervaar het ondertussen als heel bijzonder, eigenlijk een wonder.
• In groep 1/2a is een kleuter die mogelijk roodvonk heeft (gehad). Alertheid is dus geboden voor zwangeren.
• In groep 5 is vrijdag opnieuw hoofdluis geconstateerd. Wilt u alstublieft meerdere keren per week controleren?
• Morgen komt de gebedsgroep bijeen; fijn als u erbij bent!
• Groep 4 gaat donderdag 22 juni naar het Boomkwekerijmuseum als onderdeel van het project over geschiedenis.
• Wij herinneren u aan de studiedag op maandag 26 juni; de kinderen zijn die hele dag vrij.
• Donderdag 29 juni is de laatste schoonmaakavond. We verwachten dan de ouders waarvan de achternaam begint met de
letters P t/m Z. En natuurlijk de ouders eerder uit het alfabet die op de vorige twee avonden verhinderd waren ☺.
• Wij zijn weer materialen aan het opruimen/herindelen en hebben behoefte aan nog 10 Veenmankisten. De echte kweker
weet wat daarmee bedoeld wordt! Is er iemand die ons blij kan maken?
• In de afgelopen twee weken kregen we weer ouderbijdragen binnen; dank! Als u twijfelt of u al betaalde, kijkt u het dan nog
even na?
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen verschijnt op dinsdag 27 juni.
Met een hartelijke groet,
Namens het team,
Gerda FIgee

