Nieuwsbrief
november 2018
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van november 2018. We informeren u over een aantal onderwerpen en u treft de
planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Jozua, opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9

Week 46: 12 t/m 16 november 2018
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4

Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5

Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15

lied van de maand:
Onderbouw: NLB 805, Abraham, Abraham

lied van de maand:
Bovenbouw: NLB 454, De mensen die gaan in het
duister

Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd makkelijk is. In je eentje niet,
maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens met zijn tweeën over een
evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël moest in het beloofde land zoeken naar balans in het samenleven met
andere volken. Die balans vind je niet door het recht van de sterkste te laten gelden, zo ontdekken we in de
verhalen van Simson. Ook kinderen op school moeten steeds weer zoeken naar balans. Is er voor iedereen in de
klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht.
Misschien kunnen de verhalen van deze periode helpen om over die zoektocht na te denken.

Weekopening – advent
Meneer Exactus houdt erg van tellen. Hij telt alles: de vogels in de lucht, bootjes op het
water, bomen langs de weg en nog veel meer. Op een dag krijgt hij een belangrijke
opdracht van de keizer in Rome: Meneer Exactus moet mensen tellen in Bethlehem.
Hij begint meteen. Sommige mensen vinden dat ze dubbel tellen, een klein meisje zegt
dat ze maar half meetelt. Maar voor meneer Exactus telt ieder-één (niet ieder-twee of
ieder-half). Als Jozef en Maria aan zijn tafel komen, schrijft hij twee namen op. Een
kind in de buik telt niet mee, legt hij uit. En een ezel trouwens ook niet. De volgende
dag blijkt dat de lijst van meneer Exactus toch niet helemaal compleet is…
Vanaf 26 november beginnen wij de week met alle kinderen en leerkrachten op het lesplein voor de
weekopening. We volgen de les ideeën van de methode Kind op Maandag. Het thema van het adventsproject is
dit jaar: “Tel je mee?”

EU-schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per week. De school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding. De dag van
levering weten we op dit moment nog niet, dat krijgt u nog te horen. Vanaf 13 november is het dus wel zo dat u
uw kind op 3 dagen in de week geen fruit meer hoeft mee te geven. Meer informatie volgt zodra we het
ontvangen.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief
voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Nieuws uit de bibliotheek
Deze maand ontvangen alle leerlingen in de bovenbouw het boek ‘Graaf Sandwich en andere
etenswaardigheden’, geschreven door Jan Paul Schutten. Dit in het kader van Nederland Leest Junior, een
landelijke actie van de bibliotheek, waarbij het samen in de groep lezen van een boek en het samen praten erover
gestimuleerd wordt.
Het thema van dit jaar is voeding, en in het boek valt van alles te lezen over de geschiedenis
van ons voedsel. Het staat bomvol weetjes, proefjes en grappige recepten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien is de
bibliotheek sinds 1 januari 2018 Boetevrij, dus kom snel langs!

Ledenvergadering 16 oktober: terugblik
We mogen terugzien op een mooie ledenvergadering. Fijn dat er weer een grote opkomst was. Dat wordt zeer
gewaardeerd. Het verslag komt uw kant binnenkort wel op.
Mochten er zaken zijn die u graag met het bestuur wilt bespreken, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten tot een
volgende ledenvergadering. Kom gerust even langs of neem even contact op.

18 oktober Pake- en Beppedei: terugblik
Ook de pake- en beppedei was een succes. Fijn dat er veel grootouders kwamen kijken. De kinderen genieten er
zeker van en volgens ons de pakes en beppes niet minder. Bedankt dat u er was!

Facultatief 10-minuten gesprek
Op dinsdag 6 november zijn de geplande 10 minutengesprekken op aanvraag. U kunt zelf bij de leerkracht een
afspraak maken of wellicht ontvangt u een berichtje voor een uitnodiging. In verband met het leesproces worden
de kinderen van groep 3 in ieder geval voor deze avond gevraagd. De ouders van de kinderen uit deze groep
krijgen een uitnodiging van juf Ria.

Sint-Maarten
Afgelopen woensdag zijn de kinderen van de Skâns en de Rehoboth gezamenlijk van start gegaan met het maken
van prachtige lampionnen. Deze worden de komende week allemaal af gemaakt en dan gaan de kinderen
natuurlijk ook weer door het dorp om ze te showen en te zingen. Aangezien 11 november dit jaar op zondag valt
is er door beide scholen besloten om het advies uit te brengen om op zaterdag 10 november te gaan lopen.

Luizencontrole
Met dank aan het LOT (luizen-opsporings-team) kunnen we u vertellen dat er geen luis is geconstateerd bij de
laatste controle die in de afgelopen week is gehouden. Dat is mooi! Blijft u s.v.p. wel alert, ze kunnen onverwacht
toeslaan!

Verjaardagen
November
4 Nadine 5-6
11 Kris 5-6
17 Joukje de Graaf
18 Thomas 7-8
19 meester Teije
21 Thijs 5-6

December
1 Julia 1-2
5 Elize-Breght 3-4
11 Oane 3-4
20 Janna 7-8
21 Douwe 7-8
28 Meine 3-4

Agenda
november
6: inleveren bibliotheekboeken
6: facultatief 10-minuten gesprek
20: inleveren bibliotheekboeken
26: eerste weekopening Kerst

december
3: weekopening
4: inleveren bibliotheek boeken
5: Sinterklaasfeest
10: weekopening
17: weekopening
18: inleveren bibliotheekboeken
20: kerstviering
24 dec t/m 4 januari 2019: kerstvakantie

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

