Nieuwsbrief
april en mei 2018
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van april en mei 2018. We informeren u weer over een aantal onderwerpen en u
treft de planning voor de komende weken aan. Omdat eind april de meivakantie begint, die tot half mei
duurt, hebben we er voor gekozen de activiteiten deze keer in één nieuwsbrief op te nemen.
Kind op maandag
Week 14: 3 t/m 6 april 2018
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26

Week 15: 9 t/m 13 april 2018
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22

Week 16: 16 t/m 20 april 2018
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
lied van de maand: Gezang 44: 1
Onderbouw: De Heer is waarlijk opgestaan

Week 17: 23 t/m 27 april 2018 (27 april is Koningsdag)
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4
lied van de maand: Gezang 44: 1-4
Bovenbouw: De Heer is waarlijk opgestaan

In het voorjaar lezen we een lange serie verhalen over het koningschap van Israël. We horen over de profeet
Samuel, over koning Saul en koning David. Het zijn niet zomaar verhalen over een bepaald land waar iemand de
baas is. In de Bijbel laat een goede koning zien wat er gebeurt als God het voor het zeggen heeft. Dat het niet
makkelijk is om zo’n goede koning te vinden, blijkt ook uit de verhalen. Ook koningen als Saul, David en Salomo
zijn niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook zou doen’. De verhalen zetten
ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien van goede zorg voor elkaar.
Week 20: 14 t/m 18 mei 2018
Hemelvaart, Handelingen 1:1-14
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13

Week 21: 22 t/m 25 mei 2018
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24

lied van de maand: NLB 413: 1 en 3
Onderbouw: Grote God wij loven u
Bovenbouw: Heer ontferm u over ons

Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de koningen om het met de kinderen te
hebben over de hemelvaart van Jezus en het pinksterverhaal over de heilige Geest die bij de leerlingen komt. Aan
de hand van deze verhalen ontdekken kinderen de betekenis van deze feestdagen.

Afschrijving ouderbijdrage
Rond 10 april vindt er een afschrijving plaats van (een deel van) de ouderbijdrage
van dit schooljaar. We hopen dat iedereen de formulieren daarvoor heeft ingeleverd
of dit alsnog zo snel mogelijk wil regelen. Voor vragen en opmerkingen hierover
kunt u terecht bij Wim Holtrust.

Schoolvoetbal 11 april
We doen weer mee met het schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden zijn komende woensdag in Wijnjewoude. Ons
team wordt begeleid door twee bekwame coaches, dus we hebben hoge verwachtingen. Heel veel plezier en
succes gewenst!

Studiedagen team Kanjertraining 13 en 16 april
Op vrijdag 13 april en maandag 16 april krijgen de leerkrachten zelf les! De kinderen zijn dan vrij. Tijdens deze
eerste 2 lesdagen wordt hen het werken met de methode Kanjertraining uitgelegd. Hierna kunnen ze echt met de
Kanjertraining van start. Ongeveer 12 weken hierna (6 juli) vindt de derde cursusdag plaats. Na afloop van deze
dag ontvangen de leerkrachten hun licentie A. Deze licentie heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
Het team van de Rehoboth kijkt er naar uit om te gaan werken met deze methode. Kernwoorden van de
Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid,
burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. www.kanjertraining.nl

Ouderavond Kanjertraining – 16 april
Op maandag 16 april is er een ouderavond waar de Kanjertraining wordt toegelicht.
Vanwege het belang van een goede afstemming tussen school en thuis verwachten we
van elk gezin in ieder geval één van de ouders / verzorgers. Als u beslist niet kunt, dan
graag even een afmelding sturen, zodat we er op kunnen inspelen. Ook voor de catering is
dat handig trouwens. We starten om 19.45 uur met inloop vanaf 19.30 uur.

Iep Toets groep 8 – 17 en 18 april
Op 17 en 18 april is de eindtoets voor groep 8. Wij gebruiken hiervoor de IEP-toets. Deze toets kan worden gezien
als een second opinion voor het schooladvies dat al is gegeven.
Het is voor de kinderen zelf en ook voor de school belangrijk, dat de leerlingen goed hun best doen op de toets en
er niet gaan zitten met de houding dat de keus toch al is gemaakt en dat het dus niks meer uit maakt. Daarom het
verzoek aan de ouders om er, net als op school gebeurt, thuis ook op te wijzen dat een goede, positieve inzet
wordt verwacht. Tijdens de afname van de toets worden groep 7 en 8 gesplitst, zodat de kinderen zich goed
kunnen concentreren. Veel succes gewenst jongens en meisjes!

Koningsspelen 20 april
Op vrijdag 20 april zijn ’s ochtends de jaarlijkse Byntwurk-Koningsspelen. Die worden afgesloten met een
gezamenlijke Koningslunch. ’s Middags is het programma zoals normaal op een vrijdag, dus de kinderen uit de
onderbouw zijn dan gewoon vrij.

Rond 4 en 5 mei
In 1943 was de meistaking, ook wel melkstaking genoemd. Die kostte aan zestien mensen uit onze nabije
omgeving het leven. Dat is dit jaar 75 jaar geleden. Het is de bedoeling dat ds. Foppe de Jong op school komt om
er over te vertellen. Zijn vader was één van de slachtoffers.
Mee daardoor willen we de herinnering aan deze tijd levend houden en de kinderen laten zien en ervaren wat het
is als je leeft in een tijd van angst, onderdrukking en geweld en hoe goed is dat wij in vrede en vrijheid mogen
leven.
Ds. de Jong zal op 6 mei ’s middags ook voorgaan in een gezamenlijke herdenkingsdienst die door de beide kerken
in ons dorp wordt georganiseerd. Dat is weliswaar geen schoolactiviteit, maar we geven het graag even door.

Marijn Sterre Huijers (Dichter bij 4 mei, 2017)
Laten we denken…
Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt.
Zullen we samen herinneren?
Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
ook als we zijn verdwaald.
Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken wat er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
tot ons verleden verkleurt.
Laten wij samen denken, leven in de stilte.
Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen.
Laten we samen hopen, dat wij hier altijd stil bij blijven staan.

22 mei schoolreisjes groep 1 t/m 6
Op 22 mei is het schoolreisje van groep 1 t/m 6. Meer informatie volgt nog, maar de datum brengen we even
onder de aandacht. Groep 7/8 heeft deze dag gewoon les. Hun `feestje’ komt nog.

Verjaardagen
april
8 Esmee Hof 1-2
9 Daan Kloosterman 1-2
11 Nick Huisman 7-8
12 Lotte Woudwijk 3-4
19 Manoe van der Wier 5-6
21 Hylke Woudwijk 5-6
24 Sven Huisman 3-4
26 Sander Tijsma 7-8

mei
3 Kimberly Jong, de 7-8
6 juf Tineke
7 Rik Veenstra 3-4
20 Femke Karsten 7-8
29 Timo Bron 7-8
29 Ilse Huisman 5-6

Agenda
april :
2: Tweede paasdag, kinderen zijn vrij
3: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
10: buitenlesdag
11: schoolvoetbaltoernooi
12: verkeersexamen groep 7-8
13 en 16 : studiedagen team, kinderen zijn vrij
16: ouderavond Kanjertraining
17 en 18 : IEP-toets groep 8
20: Koningsspelen
27 : Koningsdag, kinderen zijn vrij
30 april -> 11 mei : Meivakantie

Mei :
6: juf Tineke jarig
15: luizencontrole
15: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
21: Tweede Pinksterdag, kinderen zijn vrij
22: Schoolreisje groep 1-2 en groep 3-6.
Groep 7-8 gewoon op school.
29: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek

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

