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

Kind op maandag
Week 44: 1-5 nov. 2021
De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23
De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Week 45: 8-12 nov. 2021
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

Week 46: 15-19 nov. 2021
Het graan is op, Genesis 43:1-14
Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13

Week 47: 22-26 nov. 2021
Terug in het paleis, Genesis 44:14-34
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46

lied van de maand Onderbouw:
In het begin lag de aarde verloren NLB 162:1

lied van de maand Bovenbouw:
In het begin riep God mensen tot leven NLB 162:6

We vertellen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen
gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf
naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen die
zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het
laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én
de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds
bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen
kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk
houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo
kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.
We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas!

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 3 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

EU Schoolfruit
Van 15 november t/m 22 april krijgen de kinderen op school drie porties groente en fruit per
leerling per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! We hebben nog niet
doorgekregen op welke drie dagen van de week het deze keer valt, zodra dat bekend is, melden
we het.
Verder is het uit de 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. Is er een aantal ouders waar we eventueel
een beroep op kunnen doen? Om het fruit te snijden o.i.d? Graag even doorgeven aan
jufmartine@pcborehoboth.nl .
Dit hoeft echt niet iedere dag en hoe meer zich opgeven, hoe minder vaak je hoeft te helpen…

Even voorstellen : onze stagiaires
In de bijlage een A-4tje van onze stagiaire Merel. Zij loopt stage in groep 5-6.

Magazine Thuis & School
De nieuwste editie van het online magazine Thuis & School voor ouders met schoolgaande
kinderen staat voor je klaar. Je krijgt dit omdat de school lid is bij OUDERS VAN WAARDE.
Lees de nieuwste THUIS EN SCHOOL door HIER te klikken

Verjaardagen
November
6
Marije 3-4
13
juf Baukje
17
Joukje
21
Thijs 7-8
23
Caleb 1-2

December
1
Julia 5-6
5
Elize-Breght
8
Jurian 1-2
8
Lieve 3-4
11
Oane 5-6
28
Meine 7-8

7-8

Agenda
November
3 Nationaal schoolontbijt
10 Verkeersflits lessen VVN
15 Studiedag team, kinderen vrij
25 Pietenspelen Groep 1-2
29 eerste weekopening Advent

December
3 Sinterklaas viering
23 Kerstwandeling
24 vanaf 12.00 uur alle kinderen
vrij.
Kerstvakantie tot 7 januari

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

