Nieuwsbrief
juli 2018
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van juli 2018. We informeren u over een aantal onderwerpen en u treft de
planning voor de komende weken aan. (Die is lekker rustig i.v.m. de zomervakantie.)
Kind op maandag
Week 27: 2 t/m 6 juli 2018
De verloren zoon, Lucas 15:11-32

lied van de maand: NLB 169:1
Onderbouw: De koning van Egypteland

Zomerweek 1
Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14
Zomerweek 2
De werkers in de wijngaard, Matteüs 20:1-16
lied van de maand: NLB 769:1
Bovenbouw: Eens als de bazuinen klinken

Atletiekdag groep 6, 7, 8
Dinsdag 3 juli doen de groepen 6, 7 en 8 mee aan de atletiekdag op de atletiekbaan in Drachten. Voor deze dag
zijn we op zoek naar chauffeurs én begeleiders die bij een onderdeel willen staan. We vertrekken dan om 8:30,
maar het is belangrijk dat de kinderen om 8:20 uur in de klas zijn, daar wordt nog het één en het ander
afgestemd, tevens krijgen de kinderen dan een schoolshirt waarop hun borstnummer gespeld wordt. We zijn om
half 3 weer terug.
Wat moet mee:
Sportkleding
Sportschoenen (die buiten mogen)
Pauzehap en lunch (kauwgom is ten strengste verboden!)
Voldoende drinken
Eventueel een extra set kleding en een warm vest/joggingbroek (i.v.m. koud en/of nat weer?)
En natuurlijk een goed humeur!

Kamp voor groep 7-8
Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 juli gaat groep 7/8 op kamp naar Stay Okay in Heech.
De informatie hierover krijgen de kinderen van 7/8 binnenkort via een briefje mee naar huis.

Rehobothweek 16-19 juli
Inmiddels al een hele traditie : de Rehobothweek. De allerlaatste schoolweek van het jaar gevuld met leuke
activiteiten. Om alvast een idee te geven en wellicht in de agenda te noteren voegen wij een schema met
activiteiten bij.
Dag
maandag
dinsdag

ochtend
de grote rekendag
in eigen klas opruimen

woensdag
donderdag

Rehoboth Got Talent
vossenjacht (groep 8 is vos)

vrijdag

middag
gymlessen
konijnenkeutelspel

avond
x
afscheid groep 8
(ouders en kinderen
groep 8)
x
school bbq voor alle
ouders en leerlingen

14.00 afscheid groep 8
voor de leerlingen op
school
zijn de kinderen lekker vrij, we wensen u een fijne zomervakantie

Beste jongens en meisjes van “De Rehoboth”
Kun je goed zingen, playbacken, toneelspelen, goochelen of heb je een ander bijzonder talent?
Dan is dit je kans om je talent te laten zien tijdens de “Rehoboth got talent” show!!!
Geef je op voor maandag 16 juli, bij juf Grietje of juf Lyanne.

Verhuizing Tymen en Jildou
Hoi allemaal,
Over een paar weken gaan wij verhuizen. We vinden het erg
spannend dat we gaan verhuizen. Want we zijn nog nooit
verhuisd.
Tymen en ik vinden het erg jammer dat we gaan verhuizen. We
krijgen wel een nieuwe kamer. Toch gaan we iedereen kei hard
missen. En vooral groep 3 en groep 6. En de meesters en juffen
ook. Misschien komen we jullie nog tegen op de middelbare school. We gaan in
Drachten wonen dicht bij het centrum in de nieuwbouw. Wij gaan jullie missen.
En dit was de leukste school die wij hebben gehad.
Groetjes Tymen en Jildou Struiksma

Vanaf 1 juli gaat de vakantiebieb weer open !
Doorlezen deze zomer met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVIniveau. De VakantieBieb biedt 60 e-books voor het hele gezin. De app is gratis te downloaden en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en
met 31 augustus 2018.

School barbecue
Op donderdag 19 juli organiseert de Oudercommissie weer onze jaarlijkse school barbecue. Hopelijk staat de
datum inmiddels in de agenda! Als het goed is hebt u de informatie gezien.

Zeilkampen Gaastmeer – je zomer volzeilen!
Hou je van een actieve vakantie waarin je geen tijd hebt voor verveling? Geef je dan op voor één van onze
kampen! Wij zijn Stichting Zeilkampen Gaastmeer en wij organiseren christelijke zeilkampen voor kinderen en
jongeren tussen de 9 en 22 jaar. Een zeilweek in Gaastmeer staat bol met te gekke activiteiten: leren zeilen met
een Optimist of Valk, dropping, kampvuur, sport & spel, en nog veel meer. Tijdens onze kampen leren wij je alle
fijne kneepjes van het zeilen. Of je al ervaring hebt met zeilen of juist nog nooit gezeild hebt: ons
instructieprogramma is voor elk niveau!
Het christelijke karakter van onze kampen vinden wij belangrijk. Daarom bidden en danken wij voor ons eten,
houden we avondsluitingen en gaan we op zondag naar de kerk. Onze leiding bestaat uit enthousiaste schippers,
kooksters en Ketelbinkieleiders, die hun liefde voor God en het zeilen met elkaar gemeen hebben. ZKG is een
nieuw opgerichte stichting, maar onze vrijwilligers hebben al bijna 50 jaar ervaring met het organiseren van
christelijke zeilkampen in Gaastmeer.
Een zeilkamp bij Zeilkampen Gaastmeer betekent leren zeilen, dikke lol tijdens alle activiteiten en vrienden voor
het leven. Ben je enthousiast geworden en wil je graag meer weten? Neem een kijkje op onze website
www.zeilkampengaastmeer.nl, onze Facebookpagina (@Stichting Zeilkampen Gaastmeer) of onze Instagram
(@zeilkampengaastmeer). We kijken ernaar uit je komende zomer te mogen ontvangen in het prachtige
Gaastmeer!

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan
bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind,
belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat u geen of te weinig
werk heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent. Maar wat de reden ook is, elk kind kan
meedoen!
Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig
overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een
vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!

Verjaardagen
Juli
11 juf Lyanne
16 Tristan 5-6
27 juf Ria

Augustus
4 Jesse 5-6
10 Romy 3-4
24 Jurjen 5-6
26 Aleida 1-2
28 Anna 5-6
29 Tymen 3-4

September
1 Else 5-6
4 Kiara 5-6
5 Gerben 1-2
9 Maud 5-6
9 Nynke 5-6
12 Scott 1-2
19 Juf Krista
22 Lisa 5-6
25 Willian 1-2
29 Corné 5-6

Agenda
juli
2: 10-minuten gesprekken
3: 10-minuten gesprekken
5: Lauswoltconcert groep 8
6: Kanjertraining voor het team – kinderen vrij
9-11 : Groep 7-8 op kamp
11: inleveren boeken voor de schoolbibliotheek
12: Rapport mee naar huis
16-19: Rehobothweek
17: afscheidsavond groep 8
19 : School barbecue
20 : Zomervakantie t/m 2 september

september
3: de eerste schooldag van het jaar !
5: schoolfoto ! (Ook broertjes en zusjes)

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

