Nieuwsbrief
november 2020
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van november 2020. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan.

Kind op maandag
Week 45: 2 t/m 6 november 2020
Balak zoekt een profeet, Numeri 22:2-13
De ezel van Bileam, Numeri 22:14-40
Bileam zegent Israël, Numeri 22:41-24:25

Week 46: 9 t/m 13 november 2020
De tabernakel, Exodus 40:1-38
Jozua, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12

Week 47: 16 t/m 20 november 2020
Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9
Rachab, Jozua 2:1-24
Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4

Week 48: 23 t/m 27 november 2020
De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27
De Gibeonieten, Jozua 9
De laatste woorden van Jozua, Jozua 23:1-26

lied van de maand:
Onderbouw: ELB 426: Dank u voor de wonderen die
gebeuren

lied van de maand:
Bovenbouw: NLB 704 Dankt, dankt nu allen God

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar
verkenners die vooruit worden gestuurd en terugkomen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien
enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal
van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te
spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en als hij in Moab komt
zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de
grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren
instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.
De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je
iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijk je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het
beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijk je
op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor
jou geweest is, dan lijk je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen
had.
Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De
bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn. Ik hoop dat de verhalen
weer veel inspirerende momenten opleveren!

Schoenendoos actie 2020-2021

Schoenendoosactie – Graag inleveren voor woensdag 10 november
We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.
Helpt u mee?
We hebben alle oudste kinderen een folder mee gegeven, zodat u per gezin een doos kunt vullen. Mocht u meer
willen dan kan dat, er liggen op school nog wel meer folders. Wij zien de dozen graag voor 10 november (of
eerder) op school.
Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op www.schoenendoosactie.nl

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 4 november, doet onze school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Wilt u uw kind een eigen bord, bestek en beker meegeven? Het team 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? 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 www.fruiteenlekkerebuit.be Leerkrachten krijgen leuke
lessen en spelletjes vol Fit- en 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 18-12-2020, dus graag vanaf nu tot dan: lever je kiwistickers in op school!

EU Schoolfruit
Van 9 november t/m 12 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 woensdag- donderdag en vrijdag. Denk
er dus wel om dat u zelf fruit meegeeft op de maandag en dinsdag.
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 grotere fruiteter zijn, dan graag zelf ook nog wat meegeven.
Zo nu en dan is er fruit wat veel voorbereiding vergt, al proberen ze in deze coronatijd handzaam fruit te leveren.
Zijn er een aantal ouders waar we eventueel een beroep op kunnen doen? Om het fruit te snijden o.i.d? Graag
even doorgeven bij jufmartine@pcborehoboth.nl .
Dit hoeft echt niet iedere dag en hoe meer zich opgeven, hoe minder vaak je hoeft te helpen…

Sparen voor nieuwe spelletjes
Bij de Coop krijg je tot 22 november spelzegels. Met volle spaarkaarten kun je dan gezelschapsspelletjes kopen. We
zijn als school blij met zulke acties. Mocht u ook zegeltjes krijgen en u wilt niet voor spelletjes sparen, dan mogen
de zegeltjes wel naar school!

Vrij vragen
Aandachtspuntje in verband met goede afwezigheidsregistratie en ter voorkoming van miscommunicatie: Graag
alle verlofaanvragen rechtstreeks richten aan en in overleg met de schoolleiding.

Verjaardagen
November
6 Marije 1-2
11 Kris 7-8
17 Joukje
21 Thijs 7-8

December
1 Julia 3-4
5 Elize-Breght 5-6
8 Lieve 1-2
11 Oane 5-6
28 Meine 5-6

Agenda
November
2 t/m 12 : Toets weken
4 Nationaal schoolontbijt
4 lampionochtend
13 Studiedag team - kinderen vrij!

December
17 Kerstwandeling…..gaat i.v.m.
corona helaas niet door
18 ’s middags vrij en dan …
2 weken kerstvakantie !
en op 4 januari - weer naar school!

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

