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nieuwsbrief
Over de grens
Wat fijn dat iedereen weer heelhuids terugkeerde na de vakantie. We hebben zelfs geen ingesneeuwde
achterblijvers. In de laatste nieuwsbrief van 2018 wensten wij u alle goeds voor 2019, maar ik onderstreep dat
graag nog even in dit eerste januarinummer. Dat u hooggespannen verwachtingen mag hebben voor dit jaar en
dat deze waargemaakt mogen worden.
In het Bijbelboek Genesis staat een prachtig verhaal over Jakob. Hij is ooit gevlucht voor zijn bedrogen broer Esau
en is nu, vele jaren later, onderweg terug naar huis. Het is nacht als hij de rivier de Jabbok wil oversteken,
waarmee hij in gevaarlijk gebied zal komen, omdat hij dan zijn boze broer zal treffen. Dan is daar opeens een
onbekende, met wie Jakob een stevig gevecht levert. Jakob wint en vraagt de Ander naar zijn naam en dan is het
antwoord: ‘Je hebt gevochten met God en mensen’. En Jakob zegt: ‘Ik laat U niet gaan. Eerst moet U mij
zegenen’. Pas na Gods zegen durft Jakob het aan om de rivier over te steken en de onzekere toekomst in te gaan.
Ik vind dat een mooi gebed bij het oversteken van de jaargrens; zegen ons God, want dan kunnen we het aan.

Bijbelverhalen
Vlak voor het Kerstverhaal van de geboorte van Jezus, vertelden we over Jezus’ voorvader David. We pakken de
draad daar weer op en vertellen deze week over David & Jonatan en over David & Saul. Vrienden voor het leven is
deze week het thema en volgende week Heen en weer geslingerd.

Welkom
In de kleutergroepen verwelkomen we weer een aantal nieuwe kinderen die net 4 jaar geworden zijn of dat feest
bijna gaan vieren. Rhodé Grootendorst is in groep 1/2a begonnen, Siem van Leeuwen, Coen Kranendonk en Luca
van Noppen in groep 1/2b en Emily Hannawy startte haar onderwijsloopbaan in groep 1/2c. We wensen hen
allemaal een mooie tijd op de Rehobothschool.

Spreekavonden kleutergroepen en groep 8
Op dinsdag 5 en donderdag 7 februari worden er spreekavonden gehouden in de groepen 1 en 2. In groep 8 zijn
er adviesgesprekken voor het V.O. op donderdag 7 en dinsdag 12 februari. Volgende week worden vanuit
ParnasSys de e-mails verstuurd, zodat u desgewenst voorkeuren kunt aangeven. U ontvangt dan in de week
voorafgaand aan de gesprekken de precieze indeling.

Sportactiviteiten
 Op woensdagmiddag 31 januari zal Floreant het jaarlijkse school zaalvoetbaltoernooi houden. Dit toernooi is
voor de groepen 7 en 8 en wordt gehouden in de Plataan. De meisjes starten rond 13:00 uur en de jongens zullen
rond 15:00 uur aan de beurt zijn. Volgende week moeten de teams al worden opgegeven, dus de kinderen die
willen meedoen, moeten dat uiterlijk dinsdagochtend 15 januari aan mij laten weten. Natuurlijk worden er bij de
teams ook begeleidende coaches gevraagd.
 De Alphense Schaakclub nodigt kinderen uit om mee te doen aan het basisscholenschaaktoernooi 2019. Een
team bestaat uit 4 spelers (maximaal 5) en het toernooi is verdeeld over twee woensdagmiddagen. Eerst de
voorronde op woensdag 6 februari en een week later de finale. Aanmelden kan op school, tot uiterlijk maandag
28 januari.

In het kort
 De OR kon eind december € 111,59 storten voor ons sponsorkind Marvin in Indonesië. Wij zamelen dit geld
altijd in op dinsdag, maar natuurlijk houden we bijdragen op andere dagen of via de bank niet tegen . Door onze
sponsoring kan Marvin ook onderwijs krijgen, iets dat voor de Nederlandse kinderen zo vanzelfsprekend is, maar
voor kinderen elders in de wereld niet! Mooi ook als onze kinderen leren iets weg te geven aan een ander.
• Nu we steeds meer met chromebooks en andere apparaten werken, hebben we afspraken gemaakt over het
gebruik ervan en we bespraken die deze week met de kinderen. Dit documentje is ook op de website geplaatst,
onder het kopje schoolinformatie.
 Wat fijn dat er zoveel ouders meehielpen bij het luizenpluizen maandagochtend. Wij doen dit op onze school na
elke vakantie. Door de vele handen is het een snelle klus en kunnen de lessen ook snel beginnen. Ook heel fijn om
te kunnen melden dat er geen luizen werden gevonden!
 U zag het waarschijnlijk in de jaarplanning al staan: op zondag 3 februari hebben we een Kerk- en Schooldienst.
Een kerkdienst, die mede is voorbereid door school. Om half 10 in de Dorpskerk. Heel hartelijke welkom
iedereen!
 Als bijlage vandaag een oproep van de Stichting Europa Kinderhulp.
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 24 januari.
Hartelijke groet, namens het team,
Gerda Figee

