Nieuwsbrief
juni 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van juni 2019. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft de
planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 23: 3 t/m 7 juni 2019
Een nieuwe leerling. Handelingen 1:12-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

Week 24: 11 t/m 14 juni 2019
Elia, de man die bij God hoort, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24

Week 25: 17 t/m 21 juni 2019
De Baälspriesters, 1 Koningen 18:20-29
Elia bidt om vuur, 1 Koningen 18:30-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46

Week 26: 24 t/m 28 juni 2019
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21

lied van de maand:
Onderbouw:
NLB 923: 1, Wil je wel geloven dat het groeien gaat

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 913:1, Wat de toekomst brengen moge

De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo
kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in
plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab.
Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia
gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in
het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij
nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl
en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in
de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door
Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet.
Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet
voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen
weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Luizen !!
Er zijn in Frieschepalen luizen gesignaleerd. Op dit moment nog niet massaal, maar wel even een wake-up call.
Wilt u als ouder uw kind(eren) goed controleren of iemand anders vragen dat voor u te doen? Mocht u luizen
aantreffen, dan wel graag even melden aan school. Zo kunnen wij andere ouders erop attenderen.
https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/hoofdluis/
Woensdag 12 juni doen we een extra luizencontrole. We hopen natuurlijk niets te vinden. Denk even aan de gel en
vlechten in het haar, die zijn niet handig tijdens de luizencontrole.

Atletiekdag voor groep 6, 7 en 8
Donderdag 27 juni gaan de kinderen van groep 6-8 naar de atletiekbaan in Drachten. Ruim 900 kinderen doen
mee met de atletiekdagen en zijn verdeeld over 4 sportieve dagen. Voor onze dag, met onze kinderen, zijn wij nog
op zoek naar 3 vrijwilligers. Wie o wie komt ons helpen? Opgeven graag bij de leerkrachten van groep 6-8.
juffroukina@pcborehoboth.nl of jufgrietje@pcborehoboth.nl

Avondvierdaagse
Van 12 t/m 15 juni kunnen de kinderen weer meedoen met de Avond4Daagse te Bakkeveen. We maken er een
gezellige wandelweek van! De kinderen dragen op de laatste avond een schoolshirt! Deze kunnen ze vanaf nu al
halen op school. Wij zorgen voor een mooi spandoek ter promotie van onze school.

Tút en der út zone – In verband met de veiligheid van uw kinderen
* Wanneer u met de auto aankomt neemt u de verste inrit om het parkeerterrein op te rijden. Dus achter de auto’s
van alle leerkrachten langs, die aan de wegzijde parkeren en dan linksaf het terrein op.
* Op het parkeerterrein, aan de zijde van het gebouw, langs de heg is een “tút en der út” zone. Hier kunt u even
stoppen om uw kind af te zetten, om vervolgens meteen door te rijden. Dit is geen parkeerplaats voor
langparkeerders.
* Tegenover de “tút en der út “zone en tegenover de auto’s van de leerkrachten is parkeerruimte voor ouders die
hun kind in school brengen. Hier kunt u de auto dus kwijt wanneer u zelf uitstapt. Liefst achteruit inparkeren.
* Op de in- en uitrit van de parkeerplaats géén auto’s parkeren. Hierdoor wordt het overzicht voor kinderen zeer
onduidelijk en ontstaan er gevaarlijke situaties.
* Ook tegen de muur van de fietsenstalling is het niet toegestaan auto’s te parkeren in verband met de veiligheid
van onze kinderen.
* Wanneer u het parkeerterrein verlaat neemt u de voorste uitrit, dus aan de kant van de fietsenstalling.

Timmerman of vrouw gezocht !
Voor onze nieuwe leeshoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste timmerman of vrouw.
We willen graag een huisje in de onderbouw. Wie kan ons helpen?
Graag aanmelden bij juf martine of via de mail
jufmartine@pcborehoboth.nl

Pimpen schoolplein
Mede dankzij de leerlingen van de leerlingenraad wordt ons schoolplein onder handen genomen. Er zijn grote
plannen in de maak. Dit schooljaar starten we al met het aanleggen van de moestuintjes. Ook willen we graag het
schoolplein verven. Op het plein komen dan hinkelblokken, het alfabet, twister en nog veel meer. Het schoolplein
is niet alleen van ons, dus we zijn in overleg met de Skâns om er samen wat leuks van te maken.

Rehobothweek 8-12 juli
Traditiegetrouw maken we een feestje van de laatste schoolweek. Dit jaar super feestelijk, omdat het hele dorp
dan feest viert! Dat lijkt ons wel wat veel plezier voor één week en vandaar dat wij GEEN BBQ houden dit
schooljaar. Wel is er een talentenjacht (dus maar snel oefenen), vossenjacht en een leuke juffendag!
Rehobothweek :
maandag: doorschuifmoment, we nemen alvast een kijkje in de groep waar we volgend jaar zitten
dinsdag: talentenjacht,
woensdag: juffen- en meesterdag (we gaan naar Bakkeveen !)
donderdag: vossenjacht, opruimen en vakantie!

Nieuws uit de bibliotheek – Vakantiebieb
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb open voor de jeugd, op 1 juli ook voor volwassenen. In deze gratis app staan meer
dan 50 e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is het zomercadeautje van de Bibliotheek, voor zowel leden als
niet-leden.
Voor alle kinderen blijft het tijdens de vakantie van belang om te blijven lezen. Zo voorkomen ze een leesdip en
terugval in niveau!
De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën, zodat elk kind makkelijk een passend boek vindt.
Met de app willen de bibliotheken kinderen stimuleren om door te lezen tijdens de schoolvakantie. Zo genieten
ze niet alleen van leuke e-books, maar houden ze ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het positieve
effect van blijven lezen tijdens vakantieperiodes blijkt uit onderzoek en geldt voor kinderen uit alle
leeftijdscategorieën.
Daarnaast doen veel scholen mee aan het project Zomerlezen voor kinderen van groep 3. Dit houdt in dat uw kind
een tasje met drie verschillende boeken mee naar huis krijgt en dus ook tijdens de zomervakantie kan genieten
van een echt boek!
NB : De bibliotheekboeken van school graag inleveren op dinsdag 11 juni. De kasten worden gewisseld. Uw kind
heeft een reminder meegekregen.

Verjaardagen
Juni
9 Lieke 1-2
13 Jelte 1-2
14 Freerk 7-8
15 Danine 5-6
15 Thom 7-8
19 Amarins 3-4
23 Laura 5-6
29 Jelte 7-8
30 meester Willem

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

Agenda
juni
3: start citotoets weken
10: pinkstermaandag (vrij)
12-15: Avond4Daagse
21: studiedag team (kinderen vrij)
27: atletiekdag groep 6-8

juli
1: 10-minuten gesprekken
2: 10-minuten gesprekken
8-12: Rehoboth week
9: afscheidsavond groep 8

12 juli t/m 25 augustus
Zomervakantie !!

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

