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nieuwsbrief
Kerk & Schooldienst
Op zondag 3 februari worden er Kerk & Schooldiensten gehouden. Alle drie de Boskoopse scholen van SPCO LEV
hebben met predikanten een kerkdienst voorbereid. ‘Onze’ dienst wordt gehouden in de Dorpskerk, vanaf 9.30
uur en wordt geleid door twee predikanten: ds. Pieter Boom, predikant van de Chr. Ger. Kerk (Open Poort) en ds.
Harald Overeem en voor hem is het een thuiswedstrijd. Het zal in die dienst gaan over David en de drie H’s. Als
het goed is weten de kinderen tegen die tijd wat daarmee wordt bedoeld, want bij de Bijbelverhalen op school
vertellen we daar deze weken over. Wilt u het ook weten? Kom! We hopen heel veel kinderen en (groot)ouders
te zien, die zondag. De kinderen zitten niet apart, maar gewoon bij hun ouders.

Nationale Voorleesdagen / kinderboekenmarkt
 Deze voorleesdagen worden gehouden vanaf 23 januari. Voorlezen vinden wij het hele jaar door belangrijk en
daarom doen wij het ook dagelijks in alle groepen. Na elke pauze wordt er -tijdens het eten & drinken- door de
leerkracht een kwartier voorgelezen. Tijdens de Nationale Voorleesdagen besteden we er extra aandacht en tijd
aan.
 Op donderdagmiddag 31 januari wordt er in alle groepen voorgelezen door een leerkracht uit een andere groep.
Vaak vinden kinderen dat erg leuk en er wordt weer anders gelezen en geluisterd.
 In de Kinderboekenweek houden wij altijd een boekenmarkt waarbij er nieuwe kinderboeken gekocht kunnen
worden. Heerlijk natuurlijk, om langs die tafels te gaan met al die uitgestalde nieuwe boeken! Het is echter ook
heel leuk om te snuffelen langs boeken die al eens gelezen zijn en die er toch nog netjes uitzien. Financieel gezien
kan het ook heel aantrekkelijk zijn om tweedehands kinderboeken te kopen. We willen daarom ter gelegenheid
van de Nationale Voorleesdagen een kinderboekenmarkt houden voor tweedehands boeken en wel op
dinsdagmorgen 5 februari, van half 9 tot hooguit 9 uur.
Alle boeken kosten 50 cent. Kinderen die boeken willen verkopen, mogen deze op die morgen meenemen en op
de eigen tafel uitstallen. In de kleutergroepen vinden de juffen daar vast wel een plekje voor, met de
naamkaartjes erbij. Vervolgens mogen kinderen eerst in de eigen klas kijken of ze van elkaar boeken willen kopen
en daarna mogen ze ook naar andere groepen. We vragen u uw kind (bijv.) twee muntjes van 50 cent mee te
geven, waarvoor dan dus twee boeken gekocht kunnen worden. Kinderen die dat niet willen, kleuters die niet
durven of kinderen die geen geld bij zich hebben, blijven gewoon in hun eigen lokaal en gaan lekker zitten lezen of
bekijken een prentenboek. Overigens zullen er ook een paar kinderen uit de bovenbouw beschikbaar zijn om mee
te lopen met kleuters, als deze dat fijn vinden. Op de intekenlijst -aan het begin van het jaar- kruisten sommige
ouders aan dat ze bij deze activiteit kleuters willen begeleiden. We maken van dat aanbod graag gebruik: fijn als u
even blijft hangen, die dinsdag.
Als ouder maakt u uw eigen afweging. U kunt dit gewoon laten voor wat het is: geen boeken en geen geld
meegeven. Als u wilt dat uw kinderboeken meer dan 50 cent opbrengen, geeft u ze natuurlijk niet mee. U kunt er
ook de lol van inzien en een paar boeken en/of een paar muntjes meegeven. Vervolgens kunt u het loslaten en de
kinderen zelf laten kiezen (met de kans dat uw kind met boeken thuis komt die u nooit gekozen zou hebben, maar
die uw kind kennelijk aantrekkelijk vindt), of u kunt met uw kind meelopen en het helpen bij het kopen van
andermans boeken. Wat ons betreft ligt het accent op het zelfstandig ‘de markt opgaan’ van de kinderen. We
willen hen laten ervaren hoe leuk het is om boeken te bekijken, te kiezen, te kopen. We hopen dat kinderen
enthousiast zijn/worden van boeken en dat er dus ook veel boeken van eigenaar wisselen. Boeken waarin
vervolgens thuis weer heerlijk gebladerd en gelezen/voorgelezen kan worden!

 Op zaterdag 2 januari gaat onze voorleeskampioen, Nienke Nagtegaal, het opnemen tegen voorleeskampioenen
van andere scholen. Voorlezen terwijl je (een beetje of heel erg) zenuwachtig bent en er heel kritisch naar je
geluisterd wordt… Dat is geen makkelijke opgave, maar Nienke kennende, zal zij gewoon doen waar ze goed in is.
Anderen laten genieten van haar mooie boek. Succes joh!

Verteltassen kleuters
We hebben -mede dankzij de hulp van een groep enthousiaste ouders- een groot aantal prachtige verteltassen.
We merken dat de kinderen het heel leuk vinden wanneer ze er een mee mogen nemen naar huis en dat er goed
gebruik van wordt gemaakt. Leerzaam en leuk.
We hebben voor de verteltassen iets nieuws ontwikkeld. In elke verteltas zit namelijk een cd, maar veel mensen
hebben tegenwoordig geen cd-speler meer in huis en ook niet meer in hun computer. Daarom hebben we de
(meeste) cd’s op YouTube gezet als een soort luisterboek, waarbij een kind mee kan lezen, met het prentenboek
erbij. Zoekterm: Rehoboth prentenboek.

Groep 2
Nog een bericht voor de kleutergroepen. Vanaf volgende week zullen we op een groot deel van de vrijdag de
kinderen uit de groepen 2a, 2b en 2c samenvoegen. Zij krijgen dan les van juf Rosanne. De kinderen kennen
elkaar natuurlijk al wel, want er worden regelmatig dingen met de drie kleutergroepen samen gedaan, maar we
willen hen in de tweede helft van dit jaar nadrukkelijker samen laten spelen en werken. Deze kinderen gaan
immers vanaf groep 3 met elkaar in een groep optrekken. De kinderen uit groep 1c gaan in die tijd naar de
andere kleutergroepen.

Persoonlijk
De behandeling verloopt volgens plan. Ik heb inmiddels twee chemokuren achter de rug en volgende week
worden voor het eerst de opgekweekte T-cellen, eigen afweercellen tegen de kanker, teruggebracht. Natuurlijk
merk ik dat ik aan de chemo ben, maar per saldo heb ik er niet heel veel last van. De tumormarker daalt goed, dus
ik weet waar ik het voor doe.
Tot begin april volgen er nog vier chemokuren en twee T-celinfusies. Ik ben dankbaar en blij dat ik in deze tijd leef
en in dit deel van de wereld, waardoor ik deze kans krijg. Tijdens de Kerk & Schooldienst zingen we als team een
lied van David, psalm 23: Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn. Ik weet dat U mij bij zult staan, U
bent heel dicht bij. Ik zing het van hárte mee!

In het kort
 Begin februari wisselen de PABO-stagiaires van groep. Kim van der Velde, PABO 1-studente, gaat vanaf februari
op donderdag naar groep 5.
 Giel Bontekoe wordt bijna 4 en mag dus eindelijk z’n grote broer en zus achterna: naar school! Van harte
welkom in groep 1/2a. Ook in groep 3 verwelkomen we een nieuwe leerling: Ayjon A-Tjak. Hij verhuist volgende
week naar het mooie Boskoop en ook hem wensen we natuurlijk een prachtige schooltijd toe op de
Rehobothschool.
 Op 5 en 7 januari worden er spreekavonden gehouden in de groepen 1 en 2. In groep 8 zijn er
adviesgesprekken voor het V.O. op 7 en 12 februari.
 In deze periode tussen Kerst- en voorjaarsvakantie breng ik groepsbezoeken in elke klas. Erg leuk om te zien hoe
betrokken en zelfstandig leerlingen met allerlei activiteiten bezig zijn. Met de leerkracht bespreek ik na schooltijd
de gang van zaken in een functioneringsgesprek.
 Maandag 4 februari hebben wij een studiedag en dan is de school voor de leerlingen gesloten. Met het team
buigen we ons over de manier waarop wij de (hoog)begaafde leerlingen ‘bedienen’ en we praten erover hoe we
álle leerlingen maximaal kunnen uitdagen. Verder staat er een Engelse workshop door een gastdocent op het
programma en maken we ook weer een verdiepingsslag in het gebruik van digitale middelen. Een vol programma
dus.
 Momenteel worden in alle groepen Cito-toetsen afgenomen. Toetsen die bij de diverse methodes horen, meten
in hoeverre een leerling de lesstof die in die periode is aangeboden, beheerst. Cito-toetsen staan los van de
lesboeken en geven een beeld van de groei/vooruitgang van een leerling.
In de periode dat deze toetsen worden afgenomen, staan de uitslagen in het ouderportaal van ParnasSys uit. Pas
nadat alle uitslagen zijn ingevoerd, ook van de zieke kinderen die later getoetst moeten worden, zetten we dat

deel van het portaal weer open. We verwachten dat dit eind volgende week zal zijn. De resultaten van de Citotoetsen komen ook op het rapport te staan.
 U hoorde het wellicht in de media: op vrijdag 15 maart wordt er landelijk gestaakt van basisschool t/m
universiteit. Ook de vijf scholen van SPCO LEV zullen deze dag gesloten zijn. De heer Gijsbert Buijs, directeurbestuurder van onze stichting zal u hierover nog officieel informeren, maar ik meld het alvast, zodat u zo nodig
bijtijds opvang kunt regelen.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 7 februari.
Hartelijke groet,
Gerda Figee

