Nieuwsbrief
februari 2020
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van februari 2020. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft
de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 6: 3-7 februari 2020
Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13

Week 7: 10-14 februari 2020
De storm op het meer, Matteüs 8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34
De genezing van een verlamde, Matteüs 9:1-8

Week 8/9: 17-28 februari 2020
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31
lied van de maand:
Onderbouw:
ELB 430, Een wijs man bouwde zijn huis

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 534, Hij die de blinden weer liet zien

In de verhalen van deze periode leren we Jezus steeds meer kennen. Zijn verhaal begint kwetsbaar, als Jezus moet
vluchten en later gedoopt wordt. In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld, hij gaat de weg die God hem wijst.
Dat zorgt voor gebeurtenissen die misschien niemand verwacht had, maar die toch gebeuren.
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen,
aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden. Op
sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen
dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?

Jeugdfonds sport & cultuur
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een poster van het jeugdfonds sport & cultuur. Deze posters hangen ook op school.

Studiedag team 5 februari
Woensdag 5 februari zijn de kinderen vrij ivm een studiedag van het team!

10-minuten gesprekken
Niet vergeten! 10 en 11 februari zijn de 10-minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind.

Help pake en beppe de vakantie door !
Van 18 t/m 21 februari 2020 openen ongeveer 40 musea in Friesland hun deuren speciaal voor
kinderen. Neem je pake, beppe, ouders, oom of tante mee, want ‘op vertoon’ van een volwassene

heb je als kind gratis entree! De musea organiseren speciaal voor deze week allerlei leuke kinderactiviteiten.
https://www.museum.frl/activiteiten/pakebeppe/

Nieuw lid Medezeggenschapsraad (MR) gezocht
Na een jarenlange inzet van één van onze leden zijn wij met ingang van het volgende schooljaar op zoek naar een
nieuw MR-lid. Bianca Huisman stopt ermee. Bedankt voor je inzet, Bianca!
Vacature notulist medezeggenschapsraad per september 2020
De medezeggenschapsraad van onze school is op zoek naar een nieuwe notulist. Op dit moment bestaat de MR
uit Jacob Woudwijk, Bianca Huisman, juf Lyanne en juf Martine. Bianca heeft 7 jaren in de MR meegedraaid en
gebruikelijk is dat er dan een nieuwe ouder haar gaat vervangen.
Denkt u dat u een goede notulist zou zijn en wilt u onze MR vanaf september komen versterken?
Dan kunt u een bericht sturen naar jufmartine@pcborehoboth.nl

Verjaardagen
Februari
2 Marissa 5-6
2 Juan 7-8
10 Juf Froukina
18 Janoek 3-4

Maart
1 Brend 7-8
3 Lieke 5-6
13 Ruan 7-8
19 Juf Martine
26 Levi 5-6
27 Tess 5-6

Agenda
Februari
2 Kerk School Gezinsdienst
4 inleveren bibliotheekboeken
5 Studiedag team; kinderen vrij!!
10 10-minuten gesprekken
11 10-minuten gesprekken
17-21 Voorjaarsvakantie !
26 Luizencontrole
26 inleveren bibliotheekboeken

Maart
11 inleveren bibliotheekboeken
16 weekopening Pasen
23 weekopening Pasen
25 inleveren bibliotheekboeken
3 april : ouderavond voor iedereen!

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

