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nieuwsbrief
Bijbelverhalen
Wat een mooie Kerk & Schooldienst afgelopen zondag! Het schoolorkest had een geweldige bijdrage, terwijl
deze kinderen pas één keer eerder hadden gespeeld, namelijk tijdens de kerstviering in de aula. In zo’n volle
kerk spelen, met bijna 500 mensen als ‘publiek’, dat is toch wel andere koek, maar het ging prima! We
houden het erin. Er staat een prachtige fotoserie van deze dienst op de website van de Protestantse
Gemeente Boskoop: www.pgboskoop.nl.
Bij de Bijbelverhalen vervolgen we de vertellingen over David. Spannende verhalen over koning Saul, Batseba
en Absalom. U vindt de verhalen in het Bijbelboek 2 Samuel 1 t/m 6 en de thema’s zijn (spel)regels en
ondersteboven.

Leerlingvolgsysteem / rapport
De eerste Cito-toetsronde is bijna afgerond en de gegevens worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem,
ParnasSys genaamd. Veel ouders vinden het prettig om mee te kijken in dat systeem en daarom kreeg
iedereen een inlogcode. Heeft u deze niet ontvangen, of bent u ‘m kwijt, dan kunt u onze ICT’er, Martine van
der Stok een mailtje sturen. Zij genereert dan een nieuwe inlogcode. U kunt Martine bereiken via:
ict@rehobothboskoop.nl.
Vrijdag 22 februari krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 het eerste rapport mee. Sinds we overgegaan
zijn op twee rapporten per jaar, zijn de spreekavonden losgekoppeld van het rapport. Voor de groepen 3 t/m
7 geldt dat er na ongeveer 10 weken onderwijs spreekavonden zijn, na ruim 20 weken volgt het eerste
rapport, na 30 weken zijn er weer spreekavonden en na 40 weken gaat dan het tweede rapport mee.
Nieuw dit jaar is, dat we in de groepen 6, 7 en 8 ook grafieken toevoegen van de Cito-uitslagen. Daardoor
krijgt u een nog beter beeld van de ontwikkeling van uw kind. Voorin het rapport zit een brief met uitleg over
de Cito-toetsen en de grafieken.

Open Podium
Donderdag 14 februari hebben wij een Open Podium. Dat betekent dat alle groepen iets leuks laten zien aan
de andere groepen. Wij vinden het belangrijk om regelmatig iets te ondernemen met alle kinderen samen.
Het onderstreept dat we met elkáár de Rehobothschool vormen. Mooi ook om alle kinderen een
‘podiummoment’ te kunnen geven, zodat zij een andere kant van zich kunnen laten zien.
Helaas is het logistiek niet mogelijk om ouders ook mee te laten genieten, dat past niet in de aula. Wij hopen
en verwachten dat u wel een enthousiast verslag thuis zult krijgen!

Workshops groep 3 en 4
Op woensdag 13 maart worden er tussen 10.45 en 12.00 uur workshops gegeven in de groepen 3 en 4.
Diverse ouders gaven zich via de intekenlijst aan het begin van het jaar al op om te helpen; fijn. We willen de
groepen zo klein mogelijk houden en daarom zou het fijn zijn wanneer er nog een paar ouders aansluiten.
Wie van u wil met een groepje kinderen iets maken of doen? Of misschien heeft u een hobby, waarmee u de
kinderen wilt laten kennismaken? Als u wel wilt helpen, maar geen idee heeft wat u zou kunnen doen, dan
vragen we u ook te reageren. Sommige groepjes staan onder begeleiding van twee ouders en in dat geval
kunt u aansluiten bij een activiteit waar extra handen goed gebruikt kunnen worden. Ook de leerkrachten
hebben natuurlijk ideeën over activiteiten.

In het kort
 Onze voorleeskampioen, Nienke Nagtegaal, deed het geweldig afgelopen zaterdag. Ook de jury was die
mening toegedaan, want zij won van de schoolkampioenen van andere scholen uit de regio. Zij mag het nu
namens onze regio opnemen tegen andere regio-kampioenen. Klasse!
 Van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart is het voorjaarsvakantie.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 februari.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Gerda Figee

