Nieuwsbrief
Juni- Juli 2021
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van juni / juli 2021. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan.

Kind op maandag
Week 23: 7 t/m 11 juni 2021
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel,
Handelingen 12:1-19

Week 24: 14 t/m 18 juni 2021
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:112
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18

Week 25: 21 t/m 25 juni 2021
Paulus en Silas worden gevangen genomen,
Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20

Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
Lezingen uit Handelingen 20-26

Week 27: 5 t/m 9 juli 2021
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31

Zomerweek 1: 23 t/m 27 aug. 2021
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas
14:15-24
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In de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin
Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus overal te gaan
vertellen.
Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is ‘Handen uit de mouwen’.
We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de vraag voor welke dingen zij hun
handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

10- minuten gesprekken
Maandag 14 en/of dinsdag 15 juni zijn de 10-minuten gesprekken. De plannen zijn om die net als de vorige keer
live te houden. Als u dat liever niet wilt, graag uiterlijk maandag 7 juni een seintje. Dan houden we er rekening
mee bij het maken van de planning en wordt u uitgenodigd voor een digitaal gesprek. U hoort nog waar we de
gesprekken houden, waarschijnlijk wordt dat weer in de Paedwizer en de Dobber

Schoolreis groep 1 en 2 en kamp groep 7 en 8
Op dinsdag 15 juni gaan groep 1 en 2 naar Flippies Pretpaleis in Bakkeveen. De ouders en verzorgers van kinderen
uit deze groep krijgen nog aanvullende informatie van de juffen.
Er staat (onder voorbehoud!) een kamp voor groep 7 en 8 gepland op 23-25 juni. Ook daarover komt er voor de
betreffende ouders en verzorgers nog verdere toelichting via de leerkrachten.

Schoolreis groep 3 t/m 6
Maandag 28 juni gaan we naar Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Trek deze dag gemakkelijke kleren
aan, waar je lekker in kunt bewegen. Neem ook genoeg eten/fruit en drinken mee en
natuurlijk snoep voor de juffen!
Tussen de middag eten we samen patat.
De souvenirs in Duinen Zathe zijn vrij duur, dus dit jaar maar geen zakgeld mee!
Om 17.00 uur hopen we weer veilig op school aan te komen.

Gezonde school – beweegteam Opsterland
Beweegteam Opsterland is er voor alle inwoners. Van jong tot oud en voor wie veel beweegt in de week maar ook
voor mensen waarbij bewegen niet vanzelfsprekend is.
Door het jaar heen organiseren zij uiteenlopende evenementen voor leerlingen van de basisscholen in
Opsterland. Zoals Opsterlands Kampioenschap tikkertje, de coole gymles, crossloop en meer! Ook geven ze 1 keer
in de twee weken een inspiratieles op de basisschool.
https://beweegteamopsterland.nl

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

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

Augustus
10 Romy 7-8
14 Niels 1-2
24 Jurjen 7-8
25 Sven 3-4
26 Aleida 3-4

Agenda
Juni
Juli
Augustus
14-15 10-minuten gesprekken
6 afscheid groep 8 ‘s avonds
23 1e schooldag 2021-2022
15 schoolreis groep 1-2 (ovb)
9 Start zomervakantie !
18 Rapport mee
Vrij t/m 20 augustus.
21 en 24 djembé lessen
23-25 kamp groep 7-8 (ovb)
28 schoolreis groep 3-6 (ovb)
Een aantal activiteiten is onder voorbehoud (ovb) en zal wellicht niet doorgaan of misschien in een andere opzet
worden uitgevoerd. We brengen iedereen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via Parro of de mail.
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
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Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
3
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.
4
Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U Uw woord wilt geven
aan ons allemaal.
5
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

