Nieuwsbrief
November 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van november 2019. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u
treft de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 45: 4 t/m 8 november 2019
Isaäk en Ismaël, Genesis 21:1-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-19
Een graf voor Sara, Genesis 23:1-20

Week 46: 11 t/m 15 november 2019
De knecht van Abraham gaat op reis, Genesis 24:1-21
Isaäk en Rebecca, Genesis 24:22-67
Esau en Jakob, Genesis 25:19-34

Week 47: 18 t/m 22 november 2019
De zegen, Genesis 27:1-40
Jakob droomt, Genesis 28:10-22
Jakob komt bij Laban, Genesis 29:1-14

Week 48: 25 t/m 29 november 2019
Lea en Rachel, Genesis 29:15-30
Jakob krijgt een kudde, Genesis 30:25-43
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-20

lied van de maand:
Onderbouw:
NLB: 935 Je hoeft niet bang te zijn

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 477, Ga met God

We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en
Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid
en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en
gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.
Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan een
zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed
komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol
onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen
van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind
de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.
Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een
uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen
zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar
kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of
laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!

Nationaal Schoolontbijt – 6 november
Op woensdag 6 november, doet onze school voor het eerst mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Wilt u uw kind
een eigen bord, bestek en beker meegeven? De oudercommissie zorgt voor een gezellige plek in school en het
ontbijt wordt gebracht. Uw kind hoeft alleen nog maar gezellig aan te schuiven.
Doet de school van je kind mee aan het Nationaal Schoolontbijt? Dan kun je je zoon of dochter in november voor
één keer zonder ontbijt naar school sturen. In de ontbijtweek schuift de hele school namelijk aan tafel voor een

gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert je kind op een feestelijke manier hoe
belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk
thuis. Help je mee om dat zo gezond mogelijk te maken? https://www.schoolontbijt.nl/

Fruit een lekkere buit!
Wij doen dit jaar ook weer mee met schoolfruit! Van november tot april verzorgen wij als school het fruit voor in
de kleine pauze.
Ook hebben we ons opgegeven bij: fruiteenlekkerebuit.be Leerkrachten krijgen leuke lessen en spelletjes vol Fiten Fruit activiteiten. Ook kunnen we sparen voor gratis ballen, dat doen we door kiwistickers te sparen. We
hebben er ongeveer 300 nodig, dus alle hulp is welkom.
De uiterste inzenddatum is 20/12/2019, dus graag vanaf nu tot dan: lever je kiwistickers in op school!

EU schoolfruit
Van 11 november t/m 17 april krijgen de kinderen op school drie porties groente en fruit per
leerling per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! We genieten van dit fruit op
dinsdag-woensdag en donderdag. Denk er dus wel om dat u zelf fruit meegeeft op de maandag
en vrijdag.
Verder is het uit ervaring van vorig jaar ook gebleken dat de hoeveelheid fruit niet altijd genoeg
is voor een aantal kinderen. Mocht uw kind een iets grote fruiteter zijn, dan graag zelf ook nog
wat meegeven.

IEP LVS
We gaan dit jaar een pilot doen met een nieuw leerlingvolgsysteem. We werken al jaren met de toetsen van Cito.
En zijn echter meer aanbieders, die vanuit andere invalshoeken werken. We gaan het IEP leerlingvolgsysteem (LVS)
uitproberen in groep 5 t/m 8. Dit doen we naast de toetsen van Cito.
Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaalemotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat
je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen
Profiel.
Het IEP LVS geeft heldere en herkenbare resultaten terug voor leerkracht en leerling, gericht op de positieve
ontwikkeling die iedere leerling op zijn niveau kan maken. De individuele ontwikkeling van de leerling is van belang,
hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van de vorige keer?
Voor taal en rekenen worden resultaten vanaf leerjaar 6 uitgedrukt in referentieniveaus (1F, 1S en 2F). De
referentieniveaus geven aan wat de leerling moet kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op
belangrijke momenten in zijn schoolloopbaan. Het doel is dat leerlingen aan het eind van de basisschool 1F
beheersen en er wordt gestreefd naar het hogere niveau 1S en 2F.
Aan het eind van het schooljaar gaan we dit in het team evalueren en beslissen we of we overstappen van Cito naar
het IEP LVS. Als we hiervoor kiezen wordt het IEP LVS gebruikt in groep 3 t/m 8.

Judovereniging Gorredijk
Judovereniging Kodokan viert feest!
Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar en natuurlijk willen we dat vieren! Daarom lijkt het ons leuk alle kinderen
en jeugd (tot 99 jaar) van gemeente Opsterland in de gelegenheid te stellen eens kennis te maken met judo. Want

judo is meer dan een sport alleen en dat willen we graag laten ervaren. Daarom ontvangt ieder kind/jongere van
ons drie gratis proeflessen (vanaf vier jaar!)
De rittenkaart met gratis judolessen kan bij de training van Kodokan in de dojo van de Burgemeester Harmsma
school opgehaald worden.
Een eventueel lidmaatschap wordt beloond met een gratis jubileum judopak.
Wij judoën in Gorredijk op maandag om 16:30 uur en op woensdag om 18:00 uur.
Locatie Burgemeester Harmsma school.
Dus kom snel eens langs en doe mee!
Voor meer informatie: jvkodokan.webnode.nl
Of voor rechtstreeks contact mail naar ac.jvkodokan@gmail.com

Luizencontrole
Bij de luizencontrole van deze week is het controleren van de kinderen uit groep 5-8 niet helemaal tot z’n recht
gekomen. Daarom even een extra reminder om thuis de boel goed in gaten te houden door regelmatig ook zelf te
controleren. Dat geldt dus nu extra voor de bovenbouw, maar natuurlijk voor alle kinderen.

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

December
1 Julia 3-4
5 Elize-Breght 5-6
11 Oane 3-4
28 Meine 5-6

Agenda
November
6 nationaal schoolontbijt
22 Studiedag Team – kinderen vrij
25 1e weekopening Kerst

December
2 weekopening kerst
5 Sinterklaas viering
9 weekopening kerst
16 weekopening kerst
19 Kerstdienst in de kerk
20 Kinderen zijn om 12.00 uur vrij!

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

