Nieuwsbrief
februari 2018
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van februari 2018. We informeren u weer over een aantal onderwerpen en u treft
de planning voor de komende weken aan.
Rapport en spreekavond
Deze maand krijgen de kinderen hun rapporten mee naar huis. Daar hebben ze
natuurlijk hard voor gewerkt. Tijdens de 10-minuten gesprekken (gr. 1-7) brengen de
leerkrachten u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. U ontvangt binnenkort
een rooster waarop staat hoe laat we u verwachten.
NB: Juf Tineke en juf Froukina komen bij groep 8 op huisbezoek i.v.m
verwijzingsgesprekken voor het VO.

Kind op maandag
Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43

Week 8/9: 19 februari t/m 2 maart 2018
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
lied van de maand:
Onderbouw: NLB 8b:
Zie de zon, zie de maan

lied van de maand:
Bovenbouw: NLB 806:
Zo maar te gaan

Cultuurproject ‘De Olympische Spelen’
Maandag 12 februari hebben wij de kick off van ons cultuurproject! In twee weken
tijd zullen we met de hele school werken aan het thema ‘De Olympische Spelen’ en
natuurlijk zoveel mogelijk leren over dit onderwerp. Donderdagmiddag 22 februari
sluiten we het project af, hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Om 14:00 uur laten
alle groepen op het lesplein iets zien van wat ze hebben gedaan in de projectweek.
De kinderen mogen in deze periode ook boeken en materialen meenemen. Hoe meer,
hoe leuker! Denk aan boeken of attributen die bij de Olympische winterspelen horen.

Staking – 14 februari
Woensdag 14 februari draaien wij een alternatief programma. We verwachten de kinderen om 9.00 uur
op school en ze zijn om 12.00 uur weer vrij. De dag zal in het teken staan van de 11-stedentocht en de
Olympische Winterspelen. Het zou leuk zijn als de kinderen ook gekleed gaan passend bij het thema.
Dus sportieve wintersportkleding of oranje supporter attributen…. We maken er een gezellige en
sportieve ochtend van.

Begeleiders gezocht
Op donderdag 22 februari gaat groep 7/8 om 10:15 uur naar de voorstelling ‘Stormkracht’, over de
watersnoodramp in 1953. Hiervoor zijn we op zoek naar 2 begeleiders die willen mee fietsen naar
Ureterp. Opgave via uw kind of via de mail: juffroukina@pcborehoboth.nl

Schoonmaakavond 12 en 13 maart
We waren vergeten om het op de kalender te zetten, maar graag zouden wij met zoveel mogelijk ouders
ook dit jaar een extra poetsbeurt houden op school. Maandag 12 en dinsdag 13 maart hebben we
daarvoor uitgekozen. Als er van ieder gezin iemand op één van de avonden komt, dan wordt de school
vast weer even super schoon en fris. Wel graag even zelf een emmer en een doek meenemen. Mocht
het echt niet lukken deze avonden, dan graag even afmelden. Vaak is er dan in de onderbouw wel
poetswerk dat mee naar huis kan.

workshops voorjaarsvakantie - 27 februari t/m 4 maart – Fries Museum Leeuwarden
Zin in een creatief uitje in de voorjaarsvakantie? Kom dan langs bij het Fries Museum! Schrijf geheime
berichten in onzichtbare inkt, maak je eigen supercoole plantenhouder, druk je eigen patronen in sits of
maak je eigen illusie. Deze workshops zijn iedere dag op verschillende tijden te volgen en ze zijn
geschikt voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Opgeven kan op de dag zelf in het museum. Wees er snel bij,
want vol is vol
Verjaardagen

februari
2 Marissa Hof 3-4
2 Juan de Jong 5-6
10 juf Froukina
18 Janoek Holtrust 1-2

maart
1 Brend van der Vliet 5-6
3 Lieke Bloemendal 3-4
12 Jenno Brink 7-8
19 juf Martine
26 Levi Bron 3-4
27 Tess de Vries 3-4
27 Iris de Wal 7-8

Agenda
februari :
6: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
12 en 13 : 10-minuten gesprekken
12 : start cultuurproject ‘De Olympische Spelen’
15: rapport mee naar huis
20: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
26 : voorjaarsvakantie tot 2 maart
maart :
6: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
7: luizencontrole
12: weekopening Pasen
12 en 13 : schoonmaakavonden
19 : weekopening Pasen
19 tot 25 : Week van de Hoop
20: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
25: Kerk School Gezin Dienst
29: afsluiting Pasen en paasknutselen
30: Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden
en/of de directie.
Hartelijke groet,
Team Rehoboth

