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nieuwsbrief
Bijbelverhalen
Na de vakantie ronden we de verhalen over koning David af en richten we ons op zijn opvolger, koning Salomo. De
koning die bekend staat om zijn spreekwoordelijke wijsheid. En er komt een koningin in beeld: de koningin van
Seba, zij is zeer rijk en gaat op bezoek bij Salomo om te kijken of de geruchten over diens wijsheid en rijkdom wel
kloppen. U vindt de verhalen in 1 Koningen 3 t/m 10 en het thema is wensen. Mooi gespreksonderwerp in de
groep: wens je rijk of wijs te zijn?

App van schoolwebsite
Bekijkt u al regelmatig de site van de school? U kunt deze website ook aan het 'bureaublad' van uw telefoon
toevoegen. Zo komt u in het vervolg met 1 druk op de knop bij de website.
Hoe u dit kunt doen, leest u hieronder.
Android:
Open Chrome
Surf naar www.rehobothboskoop.nl
Tik op de 3 puntjes verticaal rechtsboven in het scherm.
Tik op 'Toevoegen aan startscherm'.
Apple:
Open Safari
Surf naar www.rehobothboskoop.nl
Tik op het icoontje van het vierkantje met de pijl naar boven.
Tik op 'zet op beginscherm'.

Lessen seksuele en relationele vorming
Bij een basisschool staan veel lessen op het programma en soms knelt het lesrooster. Bij sommige vakken kiezen
we daarom voor een thematische aanpak, om te voorkomen dat de lessen vervallen door een overvol programma.
Dat wil niet zeggen dat we in de rest van het jaar geen aandacht voor dat onderwerp hebben, maar in zo’n themaperiode maken we er extra lestijd voor vrij. Zo is januari bij ons de techniekmaand en maart de maand waarin we
lessen seksuele en relationele vorming geven. Er komen verschillende thema’s aan bod en natuurlijk stemmen we
inhoud en woordkeus af op de leeftijd van de kinderen. Er wordt op een integere manier met dit onderwerp
omgegaan.

In het kort
 We hebben een heel geslaagd Open Podium achter de rug. Op onze site vindt u onder ‘nieuws’ een kort flitsend
filmpje, waardoor u een beeld kunt krijgen van wat de groepen zoal lieten zien.
 Morgen krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 het eerste rapport mee. Voorin het rapport zit een brief met
uitleg over de Cito-toetsen en de grafieken.
 Van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart is het voorjaarsvakantie.
 Op maandag 11 maart wordt er in groep 5 en 8 een gastles gegeven door ds. Harald Overeem.
 Op vrijdag 15 maart is ook onze school gesloten vanwege de landelijke stakingsdag in het onderwijs.

 Voetbalvereniging Floreant promoot bewegen en houdt daarom in de meivakantie weer voetbalpromotiedagen.
Op 29, 30 april en 1 mei kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar lekker ballen. Inschrijven kan tot 1 maart op www.
wvevoetbalpromotiedagen.nl.
 Liever op een andere manier bewegen? Zie dan de ingezonden bijdrage hieronder en/of de bijlage.
 Ook vindt u een bijlage met de uitnodiging voor een webinar van het CJG, over het vergroten van de
groeimindset bij kinderen.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 maart.
Mocht u op vakantie gaan, dan wensen we u een mooie week en een behouden vaart!
Met een hartelijke groet, mede namens de collega's,
Gerda Figee

Ingezonden: Nieuwe lessen Multi Skillz
Flashback naar je kindertijd: je was klein en de school leek heel groot. De magie, die ontstond op het schoolplein:
hinkelen, touwtje springen, trekken, duwen en balspelletjes. Was dat gaaf? Heb je daar mooie herinneringen aan?
En wat heb je daar als kind van geleerd? Zou dat kleintje van toen zich dankzij al die speelervaring ontwikkeld
hebben? Evenwicht, coördinatie, spelinzicht…..? En klopt het ook dat, hoe liever je iets doet, hoe meer je er van
opsteekt?
Multi Skillz grijpt terug naar het goede oude speelplein. Maar dan nóg leuker, nóg sneller, nóg leerrijker. Multi
Skillz is dé “all-in-one”-sportformule die met dynamische beweegopdrachten en een hoog fun-gehalte, kinderen
een brede basis van motorische vaardigheden wil laten ontwikkelen.
In januari is Multi Skillz Boskoop gestart en vanaf april wordt er een nieuwe serie lessen aangeboden.
De flyer vertelt je alles wat je wilt weten!
Nog niet overtuigd? Kijk dan eens op www.multiskillzboskoop.nl of op de facebookpagina van Multi Skillz Boskoop.
Zien we je snel?
Multi Skillz Coach Arjan Klein

