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Nieuwsbrief
Bijbelverhalen
Na de meivakantie gaan we even terug naar het Oude Testament en vertellen we twee weken over de profeten
Elia en Elisa. De thema’s zijn Kiezen en Opvolgen en als u wilt meelezen, dan moet u in de Bijbel bladeren naar
1 Koningen 16 t/m 2 Koningen 5.

4 mei
In alle groepen wordt regelmatig gesproken over oorlog en vrede. De kinderen zien televisiebeelden vanuit
diverse brandhaarden in de wereld en komen met hun vragen en opmerkingen daarover ook in de klas. In de
groepen 7 en 8 wordt veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt o.a. ook het boekje
‘Vrijheid geef je door’ gelezen.
Groep 7 kreeg onlangs bezoek van mevrouw Bobeldijk. Zij vertelde over de situatie in Boskoop ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. Het blijft indrukwekkend om verhalen te horen van mensen die de oorlog meemaakten!
Op 4 mei is iedereen natuurlijk welkom bij de kranslegging bij het oorlogsmonument bij het voormalige
gemeentehuis. De leerlingen uit groep 7 worden daar echter speciaal voor uitgenodigd. Zij worden tussen
19.30 en 19.45 uur verwacht en mogen zich verzamelen bij de bloementafel, die staat aan de kant van de Zijde.
De kinderen krijgen een bloem van Heleen Steens van de gemeente, maar mogen natuurlijk ook zelf een bloem
meenemen. Direct na de officiële kranslegging krijgen de leerlingen van groep 7 de gelegenheid hun bloem
neer te leggen. Ouders, broertjes en zussen en andere belangstellenden kunnen zich later aansluiten in de
stoet. We hopen veel kinderen op het plein te zien; we verzamelen rond 19.50 uur in de buurt van het
monument.

Vakantierooster 2019-2020
Vaak vinden ouders het fijn om al in een vroeg stadium te weten wanneer de schoolvakanties zijn.
Welnu, wij zijn volop bezig met de planning voor volgend schooljaar en stelden ook, met instemming van de
Medezeggenschapsraad, het vakantierooster vast. Komt-ie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

De studiedagen staan nog niet definitief vast en volgen dus later.

Even voorstellen
Voor Carine Bontenbal start na de meivakantie het zwangerschapsverlof. Zij zal dus morgen afscheid nemen
van groep 5. Dat valt haar zwaar, maar de reden is natuurlijk wel erg leuk!
Haar opvolger is Hanneke van der Linde, zij stelt zich hieronder aan u voor.
Eerder meldde ik de betreffende ouders dat juf Hanneke pas per 1 juni beschikbaar zou zijn, vanwege de
opzegtermijn bij haar huidige werkgever. Dat is echter veranderd; zij kan toch direct op 15 mei al beginnen.
Fijn. In de eerste week na de meivakantie staan zij en meester Henk woensdag t/m vrijdag samen voor de klas,
zodat er een goede overdracht kan zijn en de kinderen kunnen wennen aan het nieuwe gezicht.

Ik ben Hanneke van der Linde en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in
Hazerswoude-Dorp. Ik woon sinds 5 jaar in Boskoop. Hier woon ik met mijn man
Corstiaan en mijn dochter Marley. Klussen, haken, naaien en wandelen in de
natuur vind ik leuk om te doen.
Sinds 2011 sta ik voor de klas. In het onderwijs kan ik kinderen leren wat
belangrijk is in het leven. Dat je fouten mag maken en daar juist van kan leren.
Dat je een ander kan helpen en samen veel verder komt dan alleen. Dat het niet
uitmaakt waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet. Je mag gewoon zijn wie je
bent. Wat een mooi beroep!
Ik kijk er naar uit om te mogen werken op de Rehobothschool. Tot snel! 

Afscheid
Ik word regelmatig aangesproken over het feit dat ik aan het eind van dit schooljaar afscheid neem en de
hartelijke teksten die dan worden uitgesproken doen me goed. Inmiddels heb ik ook een beetje nagedacht over
hoe dat afscheid eruit zou kunnen zien en daarover is met het team, de Ouderraad en de Directeur-Bestuurder
overleg geweest.
We combineren het afscheidsfeest met de juffendag; dubbel feest dus. Die woensdag, 26 juni, zal vijfvoudig
Nederlands goochelkampioen Hilbert Geerling twee voorstellingen voor de kinderen verzorgen. ’s Middags is er
tussen 15.00 en 17.00 uur een afscheidsreceptie voor volwassenen.
Als afscheidscadeau vraag ik een sponsorloop! Deze wordt dan dinsdagmiddag de 25e uur gehouden en ik hoop
dat alle kinderen dan heel hard willen rennen en dat zij van tevoren veel sponsoren weten te vinden die deze
inspanning willen belonen. De opbrengst wordt in tweeën gedeeld; de ene helft voor de renovatie van ons
plein met o.a. een nieuw speeltoestel en de andere helft voor twee kindertehuizen in Tanzania, waarmee ik
connecties heb. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

Jantje Beton
Van 22 mei t/m 5 juni wordt de Jantje Beton Loterij gehouden, waarbij de opbrengst voor de helft bestemd is
voor het werk van Jantje Beton, een nationaal jeugdfonds. De andere helft mag de school zelf besteden en wij
gebruiken ons deel voor nieuwe boeken in de klassenbibliotheek van elke groep.
We hopen dat veel kinderen vanaf groep 3 willen meehelpen met de verkoop van de loten. Wanneer er
meerdere kinderen uit een gezin een lotenboekje meekrijgen, is het soms moeilijk de loten te verkopen, omdat
zij dan ‘vissen in dezelfde vijver’. Daarom geven we de boekjes alleen aan de oudsten van een gezin mee.
Mochten jongere kinderen graag een eigen boekje krijgen, dan kan dat uiteraard (graag zelfs, maar we doen
het dus niet automatisch, om de gezinnen te ontzien). De loten worden 21 mei meegegeven. Kopers vullen een
machtiging in, dus de kinderen hoeven niet met geld over straat. Alle lotenboekjes moeten weer worden
ingeleverd, ongeacht het aantal ingevulde machtigingen. Meer informatie kunt u lezen op www.jantjebeton.nl.

In het kort
 Vanaf deze week hebben wij op woensdag een extra onderwijsassistente in groep 3: Joëlle Veerman. Fijn dat
zij ons team komt versterken in de vorm van extra handen, die beschikbaar zijn voor de kinderen.

 Na de meivakantie is het ouderschapsverlof van Arjanne de Zwart afgelopen, zij zal dan ook op maandag
weer de leerkracht zijn van groep 7.
 De Ouderraad kon vandaag € 233,31 storten op de rekening van World Vision, ten behoeve van ons
sponsorkind Marvin in Indonesië. Fijn dat een trouwe groep kinderen uit alle groepen daar wekelijks geld voor
meeneemt.
 Wat leuk dat er zich maar liefst 6 voetbalteams meldden voor het Soccertoernooi van 15 mei. Fijn ook dat er
voor de teams uit de onderbouw begeleidende ouders zijn. Voor het meisjesteam van groep 7 is dat nog niet
het geval: is er een ouder die dit op zich wil nemen? In de vakantie worden de wedstrijdschema’s gemaakt en
die verspreiden wij maandag de 13e.
 In mei worden Saar de Vos en Rowan van Peperstraate vier jaar en ja, dan mogen ze eindelijk naar school. Ze
worden hartelijk verwelkomd en beginnen hun schoolloopbaan in groep 1b (Saar) en 1c (Rowan).
 De tijd dat scholen meededen aan de aubade is voorbij, maar de Oranjevereniging organiseert het natuurlijk
nog steeds. Kinderen zullen worden uitgenodigd om met versierde fietsen, steppen, karren achter de muziek
aan te lopen. Start: 9.00 uur op de A.P. van Neslaan.
 Op donderdag 16 mei wordt in groep 7 het praktisch verkeersexamen afgenomen. Voorafgaand aan het
examen worden de fietsen ook gekeurd. De kinderen weten waaraan een fiets moet voldoen, want iedereen
slaagde voor het theoretische deel. Toch handig als u zelf ook even meekijkt, want het is natuurlijk wel heel
sneu als iemand niet mag meedoen omdat er bijv. geen bel op een fiets zit of de handgrepen ontbreken. Altijd
prettig als u de route vooraf een keer met uw kind rijdt, bij wijze van oefening.
• Op maandag 20 mei hebben we weer een inloopochtend voor de ouders uit de groepen 3 t/m 7. Tussen 8.15
en 8.45 uur kunt u in de klas van uw kind(eren) binnenlopen. Uw kind kan laten zien waarmee hij/zij bezig is en
u kunt het werk bekijken. Dit inloopmoment is niet bedoeld voor een diepgaand persoonlijk gesprek met de
leerkracht, maar even iets vragen kan natuurlijk altijd wel.
 De leerlingen van groep 4 en 7 brengen op dinsdagmiddag 21 mei een bezoek aan de Dorpskerk. Leuk voor de
kinderen om rondgeleid te worden in het gebouw, even letterlijk een kijkje te nemen in de keuken. Het orgel
kan worden bekeken en de predikant, ds Overeem, legt uit wat de betekenis is van alles wat te zien valt op het
liturgisch centrum, het podium. We gaan er met de kinderen lopend naar toe.
 Op woensdag 22 mei komt de gebedsgroep bijeen; om 8.30 uur in het directiekantoor.
 Op vrijdag 24 mei hebben de groepen 5 t/m 8 een workshopmiddag. Er meldden zich via de activiteitenlijst al
een aantal ouders aan om te helpen, maar het zou fijn zijn als dat aantal nog iets uitbreidt. Een muzikale
activiteit ontbreekt op dit moment nog in ons lijstje. Iets voor u? Ook wanneer u niet zelf een idee hebt, maar
ergens bij wilt helpen, laat het weten!
Morgen begint de vakantie en op maandag 13 mei hopen we iedereen weer te zien! We wensen u mooie
weken, ook als u zelf geen vakantie hebt!
De volgende nieuwsbrief staat gepland op 23 mei.
Met vriendelijke groet, namens het team, Gerda Figee

Ingezonden
Op 9 mei 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over het omgaan
met kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 18 jaar.
Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet mee om
onze kinderen zo goed, veilig en verantwoord mogelijk mee om te leren gaan … omdat we zelf het goede
voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het soms zo fijn en makkelijk is als je kind rustig op een scherm zit. En
omdat je kind zelf heel graag veel tijd achter schermen doorbrengt.
Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om niet al te veel gedoe te
hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en social media? En
wanneer moet je je zorgen maken?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve je hoe je mediaopvoeding goed kunt voorbereiden!
Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 20.30 tot 21.30 uur. Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar
via www.cjgcursus.nl

