Nieuwsbrief
augustus en september 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van augustus en september 2019. We geven u informatie over verschillende
activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan.
Het thema van ‘Kind op maandag’ deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is
dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen
ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken
zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door
anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.
Wij wensen u en de kinderen een mooi schooljaar!
Kind op maandag
Week 35: 26 t/m 30 aug. 2019
De dood in de pot, 2 Koningen 4:38-41
Naäman, 2 Koningen 5:1-27
De drijvende bijl, 2 Koningen 6:1-7

Week 36: 2 t/m 6 september 2019
Het begin, Genesis 1:1-13
Dieren en mensen, Genesis 1:14-31
De zevende dag, Genesis 2:1-3

Week 37: 9 t/m 13 september 2019
God maakt de mensen, Genesis 2:4-7
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Het gaat mis, Genesis 3

Week 38: 16 t/m 20 september 2019
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16
Noach krijgt een opdracht, Genesis 6:9-22
Overal water, Genesis 7:1-24

Week 39: 23 t/m 27 september 2019
God is Noach niet vergeten, Genesis 8:1-14
Een nieuw begin, Genesis 8:15 - 9:7
De regenboog, Genesis 9:8-17
lied van de maand:
Onderbouw:
NLB: 162: 1 In het begin lag de aarde verloren

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 513:1, God heeft het eerste woord

We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en
geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat ze
alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en
wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over
hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals
het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.

Hoofdluis
Helaas was er sprake van een behoorlijke uitbraak van hoofdluis voor de vakantie. We hopen dat iedereen deze
beestjes lekker op vakantie heeft gelaten en nu weer heerlijk hoofdluisvrij op school komt. (zo niet, graag even
doorgeven aan de leerkracht)

Dinsdag 27 augustus gaan vele ouders weer luizenpluizen (kijk even op het schema).
Dus: geen gel en vlechtjes in het haar!

Informatieve ouderavond groep 1 t/m 4 (let op s.v.p: dit staat iets anders op de kalender!)
Dinsdagavond 17 september 19.30 uur nodigen wij de ouders van groep 1-4 uit voor een informatieve
ouderavond. De juffen van de onderbouw zullen presenteren hoe we dit jaar in eerste instantie gaan werken in
de groepen 1-4. Na de presentatie is er alle ruimte voor vragen. We hopen de bijeenkomst rond 20.30 uur af te
sluiten.

Informatieve ouderavond groep 5 t/m 8 (let op s.v.p: dit staat iets anders op de kalender!)
Dinsdagavond 24 september 19.00 uur mogen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hun ouders infomeren
over de gang van zaken in hun groep. De leerkrachten zijn aanwezig om toelichting te geven of vragen te
beantwoorden. Rond 20.00 uur ronden we de avond af. De kinderen vinden dit vaak heel leuk om zelf alles te
mogen vertellen en laten zien. Dus kom gezellig even langs.

Pake en beppe dei en open dagen
18 september hebben wij een pake en beppe dei. Pake en beppe mogen dan bij de kinderen in de klas komen
kijken en meedoen.
We willen pake en beppe wel vragen om op bepaalde tijden binnen te komen om de dag voor de kinderen ook
nog redelijk rustig te laten verlopen. Handige tijden zijn 8.30, 9.30, 10.30 (of 10.15 voor koffie) en 11.15. Rond
deze tijden starten we vaak een nieuwe les of komen we binnen na de pauze.
24 en 25 september hebben we open dagen op school. Deze dagen zijn specifiek bedoeld voor ouders van nieuwe
leerlingen. Dus mocht iemand nog een zoek zijn naar een leuke, gezellige school voor hun kind, geef ze een
seintje, dan kunnen deze ouders op 24 en 25 september bij ons binnenlopen.
De open dagen zijn dus niet bedoeld voor ouders die al kinderen op school hebben en ook niet voor pakes en
beppes die de pake en beppe dei hebben gemist.

Schoolfoto 23 september
Maandag 23 september komen we allemaal op de schoolfoto! Dus fleurig in de kleren en nog snel even naar de
kapper ;). Vorig jaar was er gelegenheid voor foto’s met broertjes en zusjes. Dat doen we om het jaar. Dus deze
keer niet.

Hulp gezocht
Als bijlage bij de nieuwsbrief een formulier ‘hulp gezocht’. Wij kunnen zo hier en dan wel eens wat extra handen
gebruiken. Zou u dit formulier willen invullen en aan uw kind meegeven (of terug mailen)?
Let op, het is na invullen geen verplichte afspraak, maar meer een richtlijn voor ons. Wie zou ons waar wel mee
willen helpen?

Verjaardagen
Juli
11 juf Lyanne
16 Tristan 7-8
27 juf Ria

Augustus
4 Jesse 7-8
10 Romy 5-6
24 Jurjen 7-8
25 Sven 1-2
26 Aleida 3-4
28 Anna 7-8

September
1 Else 7-8
4 Kiara 7-8
5 Gerben 3-4
9 Maud 7-8
9 Nynke 7-8
12 Scott 3-4
22 Lisa 7-8
22 Elize 5-6
25 Willian 3-4
29 Corné 7-8

Agenda
Augustus
26: eerste schooldag!
27: luizencontrole

September
17 : informatieve ouderavond 1-4
18: pake en beppe dei
23: we komen op de foto!
24: informatieve ouderavond 5-8
24: open dag
25: open dag

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

