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nieuwsbrief
Bijbelverhalen
Zoon van God is deze week het thema en volgende week: Groot nieuws. De geboorte van Jezus was groot nieuws
voor de herders en de wijzen en het is nu, zoveel jaren later nog altijd relevant. Kerst is het feest van vrede op aarde.
Jezus wil vrede brengen, in de wereld, in ons hart; Hij wordt daarom ook wel Vredevorst genoemd. Maar wat is vrede
in deze tijd ver te zoeken, met aanslagen en oorlogen alom. Ook met vrede ‘in het klein’, vrede in onze gezinnen, in
de klassen, in onszelf wil het niet altijd lukken.
Moeten we Kerst dan maar overslaan? Juist niet, lijkt mij. Het maakt niet uit welke levensbeschouwelijke overtuiging
je hebt, of je al dan niet een geloof belijdt: juist nu moeten we Kerst vieren. Een oase in roerige tijden. Zoeken naar
vrede in een tijd waarin haat zo’n sterke kracht lijkt.
Bij Jezus is het kernwoord dat met zijn vrede samenhangt vergeving. Dat is niet de makkelijke weg van de minste
weerstand en zand erover. Het is de weg van elkaar opzoeken, dingen bespreken en toegeven dat er iets is
misgegaan. Met een schone lei beginnen, zodat dat allesverwoestende zaadje van haat geen plek krijgt.
Tweeduizend jaar geleden was dat –in tijden van bloed- en eerwraak – een revolutionair concept. Het werkt nog
altijd. Kerst is en blijft een prachtig feest. Dat u er in/ondanks uw eigen situatie van mag genieten!

Kerstviering
We vieren volgende week donderdag het kerstfeest met de kinderen. We beginnen ’s morgens met elkaar in de aula,
waar we samen een aantal liederen zingen. Daarna wordt er per bouw een viering gehouden en wordt het
kerstverhaal verteld. Om 12.00 uur gaat de school uit en mogen de kinderen naar huis. Het kerstdiner start om 17.30
uur; we verwachten de kinderen vijf minuten eerder op school.
Fijn dat er al enthousiast op de intekenlijsten is ingeschreven. We vragen u de warme gerechten om 17.15 uur ook
daadwerkelijk warm te brengen. Een rechaud of ander warmhoudplaatje erbij is helemáál een service. De koude
gerechten kunnen al ‘s morgens worden meegenomen (liefst aan het eind van de ochtend, maar als dat niet
haalbaar is, kan het ook al bij de start van de dag). Het is heel praktisch wanneer u uw naam op de onderkant van de
schalen zet.
Ouders worden door de ouderraad van harte uitgenodigd om tijdens het kerstdiner op het plein te blijven. Er wordt
voor vuurkorven en een gezellig muziekje gezorgd en u krijgt een hapje & drankje aangeboden. Mocht het slecht
weer zijn, dan kunt u in de speelzaal terecht.
We plaatsen die avond ook een spaarpotje voor ons sponsorkind Melvin; fijn als u in de gelegenheid bent daar een
kleine bijdrage in te doen.
We verwachten dat het diner tot 18.30 uur duurt.
Vrijdagmorgen is het laatste dagdeel van dit jaar dat er les is; om 12.00 uur begint de vakantie.

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Aan het eind van dit kalenderjaar legt Arjan van Eijk de voorzittershamer van de MR neer en treedt hij ook terug.
Veel dank, Arjan, voor jouw inzet binnen de MR in de afgelopen jaren.
Anouk Plooij, moeder van Olivier, Abel en Joppe, wordt de nieuwe voorzitter en vertegenwoordigt de school ook
namens de ouders van de Rehobothschool in de GMR (de gezamenlijke MR waarin alle MR’en van de LEV-scholen
samenkomen).
Er is inmiddels ook een nieuwe ouder in de MR geïnstalleerd: Luciënne Stolk, moeder van Noud en Jort Stolk. Fijn
dat zij het stokje overneemt!

Sportactiviteiten
 Op Oudejaarsdag is er tussen 10:00 en 11:30 uur een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen tussen 4 en 12 jaar in MFC
de Plataan. Het is een vrije instuif, dat wil zeggen dat de kinderen individueel meedoen en ’s ochtends worden
ingedeeld in een team.
 Op dinsdagavond 22 januari zijn er tussen 18.00 en 19.00 zwemwedstrijden in De Sniep voor leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8. De wedstrijden worden gehouden in estafettevorm, voor jongens- en meisjesploegen. Een ploeg
bestaat uit drie kinderen, waarbij de eerste rugslag zwemt, de tweede schoolslag en de derde vrije slag. Aanmelden
voor de wedstrijd gaat per ploeg, via school en dat kan tot uiterlijk 16 januari.
• Op donderdag 27 december worden er van 14.00 tot 17.00 uur sjoelkampioenschappen gehouden in Wijkcentrum
Swaenswijk (zij-ingang Maranathakerk) Jongkindt Conincsktraat 2b in Alphen aan den Rijn. Kinderen vanaf 10 jaar
kunnen hier aan deelnemen.

In het kort
 In groep 4 is een leerling met ‘vermoeden van de bof’, zoals dat heet in het medische jargon. Om de bof echt te
kunnen diagnosticeren is bloedonderzoek nodig en het bloed is gisteren naar het lab gestuurd. De uitslag laat een
week op zich wachten. Als zwangere vrouwen in de eerste drie maanden van de zwangerschap de bof krijgen, kan
dat gevaarlijk zijn.
 Maandagmiddag 17 december zullen de kinderen van groep 5 op bezoek gaan bij bewoners van het Futurahuis aan
het Klaverblad. Zij zullen er kerstliederen zingen en zelfgemaakte kaarten uitdelen. Ongetwijfeld een bijzondere en
leerzame ervaring voor onze leerlingen en natuurlijk ook een fijn moment voor de senioren die daar wonen. We
doen voor het rijden en begeleiden een beroep op (groot)ouders. Mogen we weer op u rekenen?
• Woensdag de 19e krijgen de leerlingen van groep 8 een gastles van een medewerker van Bureau Halt. Onderwerp
van de les is het gebruik van vuurwerk en de regels die daarbij horen.
• Donderdag 20 december zullen er in groep 5 en 6 kerststukjes gemaakt worden. De kinderen die een eigen bakje
hebben mogen die meenemen, maar dat hoeft dus niet. Al het materiaal dat gebruikt wordt, groen e.d., is
gesponsord door één van de ouders. Zeer gewaardeerd natuurlijk! De kinderen gaan hiermee aan de slag tussen
11.00 en 12.00 uur; mochten er ouders zijn die het leuk vinden om te helpen, dan zijn zij van harte welkom. Meld het
even bij Carine of Carolien a.u.b.
• We vragen u geen kerstkaarten via school te verspreiden. Wanneer kinderen elkaar een kaart willen sturen, dan is
dat natuurlijk prima, maar deze graag even thuis door de bus gooien of via de besteldiensten laten bezorgen.
Er gaat veel onderwijstijd verloren wanneer elke morgen begonnen wordt met het uitdelen van kaarten. Ook is het
erg sneu wanneer er kinderen zijn die nauwelijks kaarten krijgen, terwijl klasgenoten stapels oplopen. Tenslotte
willen we voorkomen dat men zich verplicht zou voelen kaarten te verspreiden, omdat ‘iedereen’ dat doet.
• Wij sparen momenteel doppen van PET-flessen; in de kleutergroepen worden deze gebruikt als
constructiemateriaal. Spaart u de komende weken even mee?
• Na de Kerstvakantie verwisselt stagiaire onderwijsassistent Femke Geers van groep; zij gaat dan op maandag en
dinsdag meedraaien in groep 4.
 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op vrijdag 4 januari 2019 een gratis kindertheatervoorstelling
over scheiding in Boskoop. ‘Er was eens een gezin’ is een voorstelling voor kinderen van 6 t/m 9 jaar die met een
scheiding te maken hebben (gehad) en hun ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s. Zie ook de bijlage.
 Diverse kerken houden met Kerst naast de kerkdiensten voor volwassenen speciale vieringen voor kinderen.
Onderaan deze nieuwsbrief, op de derde pagina, staan twee van die kindervieringen gemeld; aanbevolen.

Persoonlijk
Vorige week is er een scan gemaakt en bloedonderzoek gedaan, omdat ik in korte tijd behoorlijk meer pijn heb
gekregen. De tumor is inderdaad gegroeid en in de kerstvakantie start de chemotherapie, deze keer gecombineerd
met T-celtherapie. Ik zie er niet tegenop, hoop en bid natuurlijk dat ik net zo weinig last van bijwerkingen zal krijgen
als de vorige keren. Het traject duurt 18 weken en de kuren staan steeds weer op woensdag gepland.
Dan nog iets persoonlijks, iets dat ook impact heeft op school. Mijn man is vijf jaar ouder dan ik en hoopt volgende
zomer 66 jaar te worden. Dat betekent dat hij kort daarna met pensioen zal gaan en ik heb besloten om dan óók een
punt achter míjn arbeidzame leven te zetten. Ofwel: aan het eind van dit seizoen ga ik stoppen met werken. Ik kan
me er nu nog niet veel bij voorstellen en het duurt gelukkig ook nog even. Ik meld het alvast, zodat ook u kunt
wennen aan de gedachte en het bestuur van SPCO LEV op zoek kan gaan naar een opvolger.

Terugblik en dank
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018 en dat nodigt uit tot terugblikken.
Ik wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen in de school, in het afgelopen jaar. Ook voor de grote inzet van
velen: de OR, de MR, de ouders die tussen de middag bij het buitenspelen begeleiden, de vele ouders die bij allerlei
zaken de helpende hand boden.
Ook vanaf deze plaats een woord van dank aan de teamleden, die met hart en ziel hun werk doen. De werkdruk in
het onderwijs is groot, maar iedereen gáát ervoor, in het belang van de kinderen. Het is fantastisch dat we op deze
manier met elkaar de school vorm kunnen geven.
Het is voor een aantal gezinnen een bewogen jaar geweest. Wij weten van vreugde, maar ook van verdriet en weten
natuurlijk lang niet alles. Met Kerst voelen we gemeenschapszin. Laten we dat saamhorigheidsgevoel ook
meenemen het nieuwe jaar in. Er zijn voor elkaar, met een luisterend oor, een open blik, helpende handen. Ook het
Kind in de kribbe gaat mee 2019 in; dat dit door velen ervaren mag worden!

Het team van de Rehobothschool wenst
kinderen en ouders
fijne kerstdagen
en een goed 2019 toe!

Voor zover van toepassing u allen een heel fijne vakantie toegewenst. We hopen iedereen na de vakantie weer
heelhuids terug te zien.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 10 januari.
Een hartelijke groet namens het hele team,
Gerda Figee

Ingezonden
Kinderkerstfeest op 24 december
Op Kerstavond wordt er in de Zijdekerk een kinderkerstfeest gehouden met als thema Dank je wel, kleine ster! Het
feest begint om 18.30 uur en ds Annemarie van Briemen, die dat zeer goed is toevertrouwd, leidt de viering. Ook
Cluppie werkt mee, dus dat belooft wat! Natuurlijk zijn ook de volwassenen van harte welkom.
Kindje wiegen op Tweede Kerstdag
Zijn jullie ook zo benieuwd naar het schattige baby'tje dat dit jaar de hoofdrol van kindje Jezus speelt? Kom dan
Tweede Kerstdag naar de Joannes de Doper Kerk en speel mee in het kerstverhaal. Op een mooie en eenvoudige
manier wordt het kerstverhaal voor de allerkleinsten verteld en gespeeld. De kinderen mogen meespelen als
engeltje, schaapje of herder en zo komen ze allemaal bij kindje Jezus in de kerststal. Het is een ontzettend leuk
gezicht en het duurt niet zo lang; om ongeveer 15.15 uur is het weer afgelopen. Na afloop is er in de kerk voor een
ieder die dat wil iets te drinken. Jullie zijn allemaal van harte welkom!
Het adres is A.P. van Neslaan 50 in Boskoop
Werkgroep Kindje Wiegen

