Nieuwsbrief
September 2021
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van september 2021. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan.

Kind op maandag
Week 35: 30 aug. - 3 sept. 2021
Isaak en Rebekka, Genesis 24
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35

Week 36: 6-10 sept. 2021
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Week 37: 13-17 sept. 2021
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Jakob werkt, Genesis 29:15-20

Week 38: 20-24 sept. 2021
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

Week 39: 27 sept. - 1 okt. 2021
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Week 40: 4-8 okt. 2021
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22
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Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het
voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij
trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en met
een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend
plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht
had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God
die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.
De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen
betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in te zoomen op de
vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen
over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten
zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt
hebt.

Startgesprekken
Dinsdag 14 september nodigen wij u en uw kind uit voor een startgesprek met de leerkracht. Dit gesprek zal er in
alle groepen een beetje anders uitzien. Zo mogen de kleuters zelf van alles laten zien in het lokaal en zal in de
hogere groepen ook worden gesproken over dit schooljaar.
De kinderen kregen al een formulier mee naar huis. Wilt u daarop aangeven of u graag langskomt op de middag
of de avond? Formulieren graag terug voor dinsdag 7 september, dan maken wij een planning. Aangeven via de
mail mag ook, dan graag naar jufmartine@pcborehoboth.nl .
Let op: groep 5 komt niet op school, juf komt bij jou thuis op huisbezoek.

Absentie meldingen in Parro
We willen de komende weken een proef doen met het melden van absenties via Parro. Het op deze manier
melden is één van de mogelijkheden die Parro biedt. Die optie kunt u nu gebruiken. Tot de herfstvakantie gaan
we bekijken hoe het bevalt. Uw ervaringen zijn uiteraard ook welkom, graag naar jufmartine@pcborehoboth.nl
Telefonisch doorgeven kan ook nog steeds trouwens.

22 september Nationale Kraanwaterdag – Gezonde School
Kraanwater is een gezonde en sportieve dorstlesser. We hebben elke dag zeker 1,5 liter water nodig. Dat staat
gelijk aan ongeveer 8 glazen. Als je sport heb je meer water nodig.
Er zijn heel veel soorten drankjes die je kunt geven aan je kind. Maar de basis is simpel: water is de beste
dorstlesser. 22 september doen wij weer mee aan de nationale kraanwaterdag. Dan herinneren we iedereen ook
weer even aan onze woensdag = waterdag! Op onderstaande website veel tips die helpen bij het maken van
gezonde keuzes op het gebied van eten en drinken voor kinderen:
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/kinderen-voeding-4-12-jaar-basisschool.aspx
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Agenda
September
14 Startgesprekken
15 inleveren bibliotheekboeken
22 Nationale Kraanwaterdag
29 inleveren bibliotheekboeken

Oktober
6 Start KBW “worden wat je wilt”
7 Groene spelen groep 3-4
11 Groene spelen groep 5-6
13 inleveren bibliotheekboeken
19- 22 Herfstvakantie
25 luizencontrole
27 inleveren bibliotheekboeken

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

