Nieuwsbrief
mei 2020
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van mei 2020. We informeren u over onze activiteiten en u treft de (beperkte) planning voor
de komende weken aan. Vanaf 11 mei mogen de leerlingen weer naar school. De meesten hebben daar veel zin in
en wij als team ook. Dat over het weer naar school gaan bepaalde zorgen zijn, is gezien de omstandigheden heel
begrijpelijk. Wij zullen als ouders, verzorgers en team samen heel alert moeten blijven. Daarbij horen een aantal
duidelijke regels waar iedereen zich aan moet houden om de veiligheid voor ons allemaal zoveel als mogelijk is te
garanderen.

Herstart basisonderwijs
Ons uitgangspunt voor de herstart is het landelijke ‘Protocol opstart basisonderwijs’ dat alle scholen hebben
gekregen. Dit protocol is een richtlijn, geen wet. Wij zullen daar uiteraard zoveel mogelijk bij aansluiten, maar er
zullen ook afwijkende school-specifieke afspraken gemaakt worden. Onze belangrijkste school-afspraken voor na
de meivakantie staan in deze nieuwsbrief. We hebben één en ander natuurlijk ook afgestemd met de Skâns.
De regering geeft aan dat de basisscholen vanaf 11 mei weer opengaan, maar wel op een aangepaste manier. De
leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd les op school, maar de groep is dan opgedeeld in twee halve
groepen. Voor de andere lestijd krijgen ze thuiswerk/huiswerk.
Hierbij het verzoek om, voor zover dat nog niet is gedaan, alle chromebooks, lesboeken, werkboeken en andere
materialen op maandag 11 of dinsdag 12 mei mee te nemen naar school.
Weekplanning
In overleg met team en MR is besloten dat we deze lijn volgen: hele dagen lesgeven, waarbij we alle groepen in
tweeën splitsen. Het uitgangspunt is dat broers en zussen uit hetzelfde gezin op dezelfde dagen les krijgen of vrij
zijn. Kinderen krijgen instructielessen op school en verwerken dit zelfstandig thuis. Dit gaat als volgt:
1. Groep A krijgt les op maandag en donderdag.
2. Groep B krijgt les op dinsdag en vrijdag.
3. Op woensdag wordt lesgegeven aan leerlingen die extra instructie en begeleiding goed kunnen gebruiken. De
ouders en verzorgers van kinderen die we extra willen begeleiden, krijgen daarover bericht van de leerkrachten.
U kunt, als u denkt dat uw kind dat ook nodig heeft, maar geen bericht hebt gekregen, altijd even contact met
meester Willem Jongsma opnemen. We zullen het dan bespreken, daarbij geldt wel dat de beslissing aan de
school is.
Indeling
Hieronder het overzicht van de indeling van de kinderen over de schooldagen. Ouders en verzorgers konden
hiervoor hun voorkeur opgeven. Daar is zo veel mogelijk rekening mee gehouden.
Groep
1-2

A – maandag en donderdag
Mylan
Noa
Rowan
Jorik
Jelte W
Niels
Sven
Amber

B dinsdag en vrijdag
Jelte de Jong
Meindert
Eelkje P
Marije
Lieve
Albin
Sicco
Magdalena

Groep
3-4

A – maandag en donderdag
Scott
Thirza
Sven
Julia
Esmee
Janoek
Willian

B dinsdag en vrijdag
Lieke
Gerben
Oane
Daan
Sil
Aleida

5-6

Mac
Elize
Marissa
Lotte
Meine
Romy
Tess
Amarins
Elize-Breght

Pien
Thijs
Levi
Rik
Jenne
Lieke
Laura
Gea

7-8

Hylke
Danine
Else
Kiara
Thom
Thomas
Lisa
Manoe
Brend
Tristan
Ruan
Janko

Froukje
Kian
Kornelis
Anna
Maud
Nynke
Juan
Jesse
Ilse
Nadine
Corné
Jurjen
Kris

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze planning kunt u contact opnemen met meester Willem.
Onderwijs
Kinderen gaan op lesdagen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. De leerlingen van groep 1 tot en met 4 zijn ook
op vrijdag om 14.30 uur uit! Wij bieden het gewone lesprogramma aan. De eerste dagen is er veel aandacht voor
het weer met plezier omgaan met elkaar. Daarna ligt het accent op de basisvakken (rekenen, lezen, begrijpend
lezen, taal en spelling). Het onderwijs op afstand stopt m.i.v. de meivakantie.
Afspraken voor schooltijd en het binnenkomen
1. Kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school er zijn daar niet eerder dan 8.25 uur.
2. Kinderen gaan meteen naar binnen vanaf 8.25 uur en spelen eerst niet op het plein.
3. We gebruiken twee ingangen voor leerlingen: groep 1-4 gaan door de ingang bij het plein. Groep 5-8 gaan door
de ingang van groep 5/6. De hoofdingang wordt niet gebruikt, zodat er geen leerlingen op het lesplein komen.
4. Ouders van jonge kinderen brengen hen tot aan het tegelpad voor het gebouw en mogen niet op die stoep of
op het schoolplein komen. Ouders komen dus niet verder dan de heg tussen parkeerterrein en tegelpad.
5. Kleuters worden op de stoep bij de pannakooi door één van de leerkrachten opgewacht.
6. Ouders mogen niet in school komen.
7. Jassen, tassen en schoenen worden in de hallen netjes opgeborgen/neergezet.
8. Kinderen moeten voor ze naar school gaan hun handen wassen, dat meteen bij binnenkomst in het lokaal
opnieuw doen en ze nemen plaats op hun eigen plek.

Afspraken voor tijdens de schooldag
1. De leerlingen nemen eigen, makkelijk te nuttigen eten, drinken en fruit mee. De periode van het EU schoolfruit
is afgelopen. Broodbakjes en bekers moeten ook zo veel mogelijk zelfstandig te openen zijn.
2. Jonge kinderen dragen makkelijk door hen zelf uit en aan te trekken schoenen en kleren.
3. Gymlessen vervallen, maar bij mooi weer gaan we wel lekker buiten sporten.
4. Pauzes houden we op de normale tijden. Kinderen mogen alleen op het Rehoboth-deel van het plein spelen.
5. Kinderen zitten op hun eigen plek in het lokaal, zodat ze ook zo veel mogelijk met hun eigen materialen
werken.
6. Kinderen die jarig zijn, trakteren alleen de eigen klas met een voorverpakte traktatie.
Afspraken voor het naar huis gaan
1. Bij het uitgaan van de school gaan niet alle leerlingen tegelijk naar buiten.
2. Kinderen desinfecteren in het lokaal hun handen bij het weggaan.
3. Kinderen die zelfstandig naar huis kunnen, gaan ook meteen naar huis.
4. Ouders die hun kind moeten ophalen, komen iets voor 14.30 uur, wachten op gepaste afstand van elkaar voor
het gebouw op het parkeerterrein en gaan met hun kind(-eren) vervolgens snel naar huis.
Overige afspraken
1. We proberen zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden tussen leerling - leerkracht en
andersom.
2. Kinderen wassen/ontsmetten hun handen elke keer dat ze buiten zijn geweest.
3. Kinderen moeten zoveel mogelijk in de lokalen blijven en zo weinig mogelijk in school lopen.
……
4. Uw ideeën, suggesties, vragen en opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!!

We willen als schoolteam u graag nogmaals hartelijk bedanken voor uw grote inzet in de
afgelopen weken. We weten dat het zeker niet altijd gemakkelijk was om alles voor elkaar
te krijgen. Daarom heel veel waardering!

Kind op maandag
Week 19: 4 t/m 8 mei 2020
Een huis voor God, 1 Koningen 6
Een huis voor de koning, 1 Koningen 7:1-12
De Heer praat met Salomo, 1 Koningen 9:1-9

Week 20: 11 t/m 15 mei 2020
De koningin van Seba, 1 Koningen 10:1-13
De rijkdom van Salomo, 1 Koningen 10:14-29
Salomo doet verkeerde dingen, 1 Koningen 11:1-13

Week 21: 18 t/m 20 mei 2020
Een mantel in twaalf stukken, 1 Koningen 11:26-39
Salomo sterft, 1 Koningen 11:41 - 12:20

Week 22: 25 t/m 29 mei 2020
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
Een nieuw leven, Handelingen 2:42-47

lied van de maand:
Onderbouw: ELB 501, Vrede van God

lied van de maand:
Bovenbouw: ELB 378, Vader ik aanbid u

We lezen deze weken verhalen over koning Salomo. Hij mocht één ding aan God vragen. Hij koos niet voor
rijkdom of een lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin van een ‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg
zoveel wijsheid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor kreeg hij ook de rijkdom waar hij niet om gevraagd
had er nog bij. Uit verre landen kwamen mensen zich vergapen aan zijn rijkdom, zoals de koningin van Seba.
Koning Salomo was een wijze rechter, hij liet een tempel en een paleis bouwen en had alles wat een mens zich
maar kon wensen. Maar hij wilde nog meer: Hij boog zich neer voor andere goden dan de God van Israël.
Daardoor had zijn koningschap uiteindelijk geen toekomst. In een lied zingen we daar met de kinderen over:

Van alles krijg je veel
en van het meeste nog veel meer.
Maar voor één ding geldt dat niet:
Dat is God, Hij is je Heer.
Luister goed: je God is één.
Kniel niet voor een afgodsbeeld.
God is alles,
Hij alleen heeft jou zoveel toebedeeld.
Met de kinderen denken we ook na over de vraag wat wijsheid is. In de Bijbel is wijsheid verbonden met de vraag
naar het goede: je bent wijs als je goede, verstandige dingen doet. De verhalen kunnen aanleiding zijn om daar
ook met de kinderen nog eens over na te denken!

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
Mei
7 Rik 5-6
15 Eelkje 1-2
29 Ilse 7-8

Juni
9 Lieke 3-4
13 Jelte 1-2
15 Danine 7-8
15 Thom 7-8
19 Amarins 5-6
23 Laura 5-6
23 Albin 1-2

Agenda
Mei
11 Weer naar school!
21-22 Hemelvaart, kinderen zijn vrij

Juni
1 Pinksteren, kinderen zijn 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

