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nieuwsbrief
Bijbelverhalen
In deze weken voor Goede Vrijdag en Pasen vertellen we op een ingetogen manier de gebeurtenissen van ruim 2000
jaar geleden, wat er vooraf ging aan Jezus’ dood en opstanding. Deze week vertelden we over de intocht in
Jeruzalem, het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en de voetwassing. Volgende week gaat het over
Petrus en Judas en over de gevangenneming van Jezus. Belangrijke verhalen in de christelijke traditie!

Vanavond; inloopavond
Ik blijf het fantastisch vinden: kleuters die mij vertellen over Picasso, Corneille en Kandinsky! Ik heb weer veel
bijgeleerd. De school is inmiddels veranderd in een museum en u kunt vanavond meegenieten van o.a. Da Vinci, Van
Gogh, Escher, Rizzi, Rembrandt, Monet en fotokunst. Belangrijker nog: u kunt genieten van uw kinderen, want zij
waren in de afgelopen tijd de kunstenaars!
We nodigen u van harte uit om met uw kind(eren) tussen 18.30 en 19.45 uur binnen te lopen in alle lokalen. De
kinderen leggen u graag uit wat u ziet.
In de aula staan drie kunstwerken uit een grijs verleden; deze zijn te koop. Bekijk vooral ook even de achterkant van
deze werken, die duiden echt op ‘geschiedenis’! U kunt op deze schilderijen bieden door het bedrag dat u ervoor
over hebt op te schrijven en in een pot te deponeren. De hoogste bieders zijn de kopers.

Personele zaken
• Op Oudejaarsdag werd Karlijn geboren, de dochter van juf Arjanne de Zwart. Karlijn is nu dus bijna drie maanden
en dat betekent dat het eind van het bevallingsverlof in zicht is. Vanaf volgende week komt Arjanne de dinsdagen
weer werken voor groep 6 en na de meivakantie ook de maandagen weer. Op dinsdagochtend is er dan een overlap:
juf Carolien zal dat dagdeel (groepjes) leerlingen extra begeleiden.
• U kreeg gisteren de brief over mijn opvolging: heel fijn dat er in deze tijd van schaarste voor de Rehobothschool
een capabele directeur beschikbaar is. Cees de Graaf kent de stichting en de school en hij heeft er veel zin in om de
kar hier verder te trekken, samen met het team. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Natuurwijsdag groep 5
Op dinsdag 2 april gaat groep 5 naar het Bentwoud met Natuurwijzer Colinda van der Helm voor de tweede
Natuurwijsdag. Een paar praktische punten voor de kinderen:
• Trek gemakkelijk zittende (oude) kleding aan, die vies mag worden. Trek ook goede schoenen aan, er wordt best
een eind gelopen.
• Indien het weer daar aanleiding toe geeft; regenkleding mee en laarzen aan (in het Bentwoud is
het snel modderig vanwege de dichte kleigrond).
• Neem een lunchpakketje met voldoende eten en drinken mee in een lekker zittende rugzak en een vuilniszak of
plastic zak om op te zitten.
• Eigen natuurboekjes, loepjes, verrekijkers of ander ‘onderzoeksmateriaal’ mogen meegenomen worden.
De onderwerpen die dag zijn: bomen, mossen en vogels.
De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. We vertrekken direct naar het Bentwoud. Om 14.15 uur
rijden we weer richting school.
We hebben inmiddels voldoende chauffeurs en dat geldt ook voor het vervoer naar het tenniscomplex vrijdag. Heel
fijn! Het is dankzij uw bereidwilligheid dat we dit soort krenten in de pap kunnen organiseren!

Schoonmaakavond
Dinsdag 2 april houden we de tweede schoonmaakavond van dit seizoen. We verwachten de ouders van wie de
achternaam begint van H t/m O, maar zullen andere ouders uiteraard de deur niet wijzen . Vele handen maken
licht werk en het zou geweldig zijn als we tussen 19.00 en 20.30 uur de school weer stofvrij en schoon krijgen. Later
binnen lopen of eerder weg gaan kan natuurlijk ook. Fijn als u zelf voor een emmer en doek zorgt; wij kopen sop en
koek.

Grote Rekendag
Woensdag 3 april is het landelijk de Grote Rekendag en onze school doet daar met alle groepen aan mee. De hele
ochtend staat in het teken van het vak rekenen. Het thema is ‘Uit verhouding’ en de ervaring leert dat kinderen er
enthousiast over zijn. En dat zegt wat, want een hele ochtend rekenen klinkt helemaal niet aantrekkelijk…
Groep 4 zal deze dag niet gaan gymmen, maar groep 3 wel.

Studiedag
Woensdag 10 april is de school voor de leerlingen gesloten, vanwege een studiedag voor het team. In het onderwijs
wordt met vierjarige schoolplannen gewerkt en het huidige schoolplan loopt aan het eind van dit seizoen af. We zijn
nu dus bezig met een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023 en stellen onszelf vragen als: Hoe moet ons
onderwijs er de komende vier jaar uitzien? Waar moeten accenten liggen? Wat willen we vasthouden uit de
afgelopen jaren, willen we ook dingen loslaten? We ontwikkelen dus weer een lange termijn visie en leggen in
hoofdlijnen vast wat onze doelen zijn. Het implementeren van 21e eeuwse vaardigheden in de dagelijkse
onderwijspraktijk zal een belangrijke rol spelen.
We hebben bovenstaande vragen ook voorgelegd aan de ouders in de MR en zij hebben ons al waardevolle input
gegeven.

Leraren leren
Niet alleen leerlingen leren, ook de leraren doen dat. Wij leren ook van elkáár en daarom hebben alle leraren aan het
begin van dit seizoen een les bijgewoond bij een collega. Samen werd de les nabesproken en teamleden proberen
dan elkaars ‘critical friend’ te zijn, door kritische vragen te stellen.
In de komende weken gaan we dat weer doen en daarbij zullen er ook collega’s zijn die elkaar filmen, zodat leraren
ook zichzelf bezig kunnen zien. De opname wordt besproken tussen die twee betreffende collega’s en daarna
verwijderd.

Spreekavond
Op woensdagavond 24 april is er een spreekavond voor de ouders van leerlingen uit de groepen 3 t/m 7. Op de
eerste spreekavond, die we in november organiseerden, werden álle ouders verwacht, ongeacht de ontwikkelingen
en vorderingen van de kinderen. Op de komende avond is dat niet het geval; deze spreekavond is bedoeld voor
ouders die behoefte hebben aan een gesprek met de groepsleerkracht. Het kan ook zo zijn, dat de leerkracht u graag
wil spreken. In dat geval wordt u ook ingedeeld wanneer u niet intekent. Volgende week krijgt u vanuit ParnasSys
een mail, waarbij u kunt intekenen voor deze avond.

In het kort
• De eerste ouderbijdragen zijn binnengekomen, daarvoor dank. En ik schrijf dit natuurlijk ook als herinnering aan de
andere ouders, dat begrijpt u .
• In het kader van De week van het geld, worden er in groep 6 en 8 gastlessen gegeven. Financiële educatie is
belangrijk, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de
basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Groep 6 krijgt deze speelse en interactieve les
vanmiddag, groep 8 volgende week donderdag.
• Het was een spannende voorleessessie voor Nienke Nagtegaal, maar ook de kwartfinale van de Voorleeswedstrijd
2018 won ze! Een grote prestatie, die nog nooit eerder door een Rehoboth-leerling werd geleverd. Op 3 april gaat
Nienke door naar de halve finale, waar bepaald wordt wie de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigt bij de
landelijke finale. We wensen haar natuurlijk heel veel succes!
• In april starten er drie nieuwe kleuters en we verwelkomen hen natuurlijk van harte. In groep 1/2a gaat het om
Duuk Seldenthuis, in groep 1/2b om Jip van Loon en in groep 1/2c om Sara Dam Wichers. We wensen hen een heel
fijne tijd op de Rehobothschool.

• Gebodsborden, aanwijsborden, recht door op dezelfde weg gaat voor. Als het goed is weten de leerlingen van
groep 7 er alles van. Op donderdag 4 april zullen zij zich buigen over het theoretische deel van het verkeersexamen.
Op 16 mei volgt dan het praktische examen.
• Op 6 en 7 april vindt het evenement ‘Kom in de kas’ plaats. Tientallen tuinders zetten die dagen hun kasdeuren
open en laten zien hoe ze achter glas groenten, bloemen en planten kweken. Daar kan een boeiende les op school
niet tegenop. Aanbevolen dus! Op www.komindekas.nl vindt u de adressen van deelnemende kwekers.
• Op donderdagavond 11 april is er een ouder-puberavond in het Wijkcentrum in Kerk & Zanen (A a/d R),
georganiseerd door het CJG. Zie hiervoor de bijlage.
• We kregen vrijkaarten voor Bubble Jungle, die niet in te zetten zijn tijdens een schoolreisje. We delen ze vandaag
uit, wellicht heeft uw kind er plezier van.
De volgende nieuwsbrief verschijnt over drie weken, op donderdag 12 april
Met een hartelijke groet, namens het team, Gerda Figee

