Nieuwsbrief
januari en februari 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van januari en februari 2019. We geven u informatie over verschillende
activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 3: 14 t/m 18 januari 2019
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

Week 4: 21 t/m 25 januari 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11

Week 5: 28 jan. t/m 1 feb. 2019
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26

Week 6: 4 t/m 8 februari 2019
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23

Week 7: 11 t/m 15 februari 2019
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20

Week 8/9: 18 feb. t/m 1 maart 2019
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41

lied van de maand:
Onderbouw:
jan: NLB: 935, Je hoeft niet bang te zijn
febr: ELB: 423:1, De grote mensen durven niet

lied van de maand:
Bovenbouw:
jan: NLB 415, Zegen ons Algoede
febr. NLB 531:1, Jezus die langs het water liep

Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer mooi jaar mag worden! Het
thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk
het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij
‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook
een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.

Cito toets weken
Vanaf 14 januari is het zover. In de groepen worden verschillende cito-toetsen
afgenomen. Deze toeten gebruiken we om een onafhankelijk beeld te krijgen
van de vorderingen van uw kind. De resultaten worden met u besproken
tijdens de 10-minuten gesprekken in februari.
Tip: lekker vroeg op bed, goed slapen, goed ontbijten en zet ‘m op!

Help pake & beppe de vakantie door - 19 t/m 22 februari
Klaar voor de 18de editie van 'Help Pake & Beppe de Vakantie Door'? In de
voorjaarsvakantie is het weer zo ver. Met hun pake, beppe of ouders gaan
kinderen t/m 12 jaar GRATIS naar een museum in Friesland. Daar worden
allerlei leuke activiteiten georganiseerd (ook leuk voor volwassenen hoor!). Het
thema van 2019 is 'Lekker ite, neat weismite' oftewel 'Lekker eten, niks
weggooien'. Lekker duurzaam!

Tip voor ouders waarvan de kinderen veel op internet en social media zitten.
Mijn wereld! (mediawijsheid)
Als ik naar mijzelf kijk zie ik niet één maar drie werelden!

De wereld om mij heen
De wereld om je heen heeft een oppervlakte van 510.100.000 km² en er wonen ook nog zo’n 7.600.000.000
andere mensen op. De wereld om je heen is dus ontzettend groot, maar je kunt niet
overal heen of met iedereen contact maken, er zijn grenzen.
De wereld in mijn hoofd
Jouw wereld in je hoofd is een onmeetbare denkwereld! Je hersenen hebben een
opslagcapaciteit van 2.500.000 GB. In deze wereld kun je in je fantasie overal heen,
overal over nadenken, nieuwe doelen en ideeën uitdenken.
De digitale wereld
De digitale wereld telt 1.235.209.346 websites en 3.699.632.468 internetgebruikers! In de digitale wereld kun je
heel veel informatie vinden. Deze wereld wordt steeds groter. Hoe groot deze wereld voor jou is bepaal je zelf.
Op onderstaande site meer informatie over hoe om te gaan met alle media in de wereld om ons heen. Leuke
website om even rond te kijken.
https://www.dms-educatief.eu/epages/82304732.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/82304732/Products/Boe20

Verjaardagen
Januari
7 Gea 5-6
10 Jenne 3-4
11 Mac 3-4
19 Amber 1-2
23 Froukje 7-8
28 Noa 1-2
30 Janko 5-6
31 Pien 3-4

Februari
2 Marissa 5-6
2 Juan 7-8
10: juf Froukina
18 Janoek 1-2

Maart
1 Brend 5-6
3 Lieke 5-6
13 Ruan 5-6
19: juf Martine
26 Levi 5-6
27 Tess 3-4

Agenda
januari
7: 1e schooldag 2019
8: luizencontrole
14: cito toets weken
15: inleveren bibliotheek boeken
21: cito toets weken
23: nationale voorleesdagen
28: studiedag team,
kinderen zijn vrij
29: inleveren bibliotheek boeken

februari
4: 10-minuten-gesprekken
5: 10 minuten-gesprekken
12: inleveren bibliotheek boeken
18-22 : Voorjaarsvakantie
25: start cultuurproject
26: inleveren bibliotheek boeken
27: luizencontrole

maart
12: inleveren bibliotheek boeken
22: studiedag team,
kinderen zijn vrij
26: inleveren bibliotheek boeken
31: KSG-dienst

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

