Nieuwsbrief
Juni 2022
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van juni 2022. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de komende
weken aan.

Kind op maandag
Week 23: 7-10 juni 2022
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
De Heer is mijn herder, Psalm 23

Week 24: 13-17 juni 2022
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-30
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:31-58
Veilig bij de Heer, Psalm 27

Week 25: 20-24 juni 2022
Saul krijgt een hekel aan David, 1 Samuël 18:16-30
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-10
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:11-17

Week 26: 27 juni – 1 juli 2022
Het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20
David doet of hij gek is, 1 Samuël 21

lied van de maand Onderbouw:
Laat de kind’ren tot mij komen (Alles wordt nieuw)

lied van de maand Bovenbouw:
Laat de kind’ren tot mij komen (Alles wordt nieuw

Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand bang bent en iedereen kan verslaan? Of ben je een
held als je weet op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan jezelf? In deze periode lezen we verhalen
over David en koning Saul. David is een held, zo vertellen de verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar
stoer en onaantastbaar is. Hij is het kleinste broertje in een gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen.
Hij gaat met een slinger, een soort katapult, de reus Goliat tegemoet. Hij mag trouwen met de dochter van de
koning en wordt door het hele land toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers, dat David zijn
leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op de vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – eigenlijk zijn
dat ook helden en heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David de kans om af te rekenen met de
koning: hij kan hem doden als hij wil. Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij daarmee nog wel het meest aan
wat voor held hij is.
Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om hen heen. Zijn zij ook
helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden niet alleen sterk en succesvol hoeven te zijn. Ook een
held kan kwetsbaar zijn. Als je wilt weten of jij zelf een held bent, zul je eerst moeten bedenken wat volgens jou
een echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te leven. Wij geloven dat ieder kind een held
kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de verhalen van deze periode daar iets van laten zien.

Bibliotheek boeken inleveren !
De bibliotheek kasten gaan verdwijnen! Graag alle boeken opspeuren en inleveren op school!
Er komt wel weer een nieuw systeem om veel boeken beschikbaar te hebben voor de kinderen, maar hoe en wat
dat weten we nog niet precies. De kasten die we nu hebben worden in eerste instantie opgehaald en dus graag
alle boeken inleveren die er nog te vinden zijn!

Avond 4 Daagse 8 t/m 11 juni
Woensdag 8 juni begint de avond4daagse. Kijk goed op de roosters die zijn doorgestuurd in Parro voor
het hoe en wat. Chauffeurs en begeleiders staan daarop aangegeven.
De Avond4daagse: hét wandelfeest voor jong en oud. Trek je schoenen aan, neem iets te eten en drinken
mee voor onderweg, schraap je stembanden en: gáán! Vier dagen lang lol met je vrienden. Lekker buiten
bewegen. Loop jij ook mee?
Schoolreisjes – wijziging kalender!
Eind juni gaan alle kinderen met hun groep op schoolreisje. Hoe en wat krijgt u te horen van de groepsleerkrachten.
De groepen 1-2 en 7-8 gaan op een andere datum dan op de kalender staat;
Groep 1-2 gaat nu op donderdag 23 juni.
Groep 7-8 gaat op dinsdag 21 juni.
Groep 3-6 gaat ook op dinsdag 21 juni.

Studiedag team 10 juni
Ieder jaar proberen wij de schoolkalender zo compleet mogelijk in te vullen. Toch zijn er wel eens wijzigingen. Zo
ook met de schoolreisjes dit jaar die voor enkele groepen op een andere dag vallen. Tevens is het team druk in
ontwikkeling om nog beter het werk te kunnen doen. Daarvoor hebben wij een scholing op 10 juni. Dit is een extra
studiedag en de kinderen zijn die dag vrij! Op de jaarkalender stond echter een studiedag op vrijdag 24 juni… die
gaat niet door! Dan gaan we gewoon naar school.

Verjaardagen
Juni
8
9
13
19
23
23
30

Iris
3-4
Lieke
5-6
Jelte dJ 3-4
Amarins 7-8
Laura
7-8
Albin
3-4
meester Willem

Juli
11 juf Lyanne
27 Juf Ria

Agenda
Juni
2 ouderavond
6 vrij ivm Pinksteren
7 start toetsweken
8 inleveren alle bibliotheekboeken
8 – 11 Avond4daagse
10 studiedag team kinderen vrij!
21 schoolreis groep 3 t/m 8
22 inleveren bibliotheekboeken
23 schoolreis groep 1-2
27 en 28 10-minuten gesprekken
30 Lauswoltconcert groep 7-8

Juli
11-14 Rehobothweek (programma
volgt nog)
13 afscheidsavond groep 8
15 Alvast vrij! Zomervakantie

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

