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

Kind op maandag
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

Week 27: 4-8 juli 2022
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24:1-23
Nabal en Abigaïl, 1 Samuël 25
David wordt koning, 2 Samuël 2:1-7

Week 28/34: 9-15 juli / 22-26 aug. 2022
Themaweek: De Bijbel, wat is dat voor een boek?

Week 29/35: 16-22 juli / 29 aug. – 2 sept. 2022
Themaweek: Wat geloof jij?

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

In de weken rondom de zomervakantie hebben we twee themaweken. In de eerste themaweek staat de Bijbel als
geheel centraal. De kinderen horen dan onder andere iets over hoe de Bijbel is ontstaan. In de tweede
themaweek horen de kinderen het verhaal van een man die alles verkocht om een schat in een akker in zijn bezit
te krijgen. Naar aanleiding daarvan bedenken de kinderen wat voor hen belangrijk en waardevol is, waar ze veel
voor over hebben. Zo verwoorden ze iets van hun eigen levensvisie.

Rehoboth week 11-14 juli
Tijdens de laatste schoolweek, hebben we allemaal leuke activiteiten.
En wat minder leuke, want we nemen afscheid van groep 8 (wel op een leuke manier) en van juf Froukina.
Maandag : de grote rekendag! Rekenen, maar dan op een speelse manier…
Dinsdag : grote Tadaa circusdag, met om half twee een groots optreden voor alle ouders en andere
belangstellenden. De kinderen hoeven pas om 9.00 uur op school te komen!
Woensdag : Doorschuifochtend, we kijken alvast bij de groep van volgend jaar. En ’s avonds is er een feestavond
voor de kinderen en ouders van groep 8.
Donderdag : is de laatste schooldag. We doen een vossenjacht en school verzorgt de enigszins ongezonde, maar
heel lekkere lunch voor de kinderen….
Vrijdag : is iedereen vrij, lekker nagenieten van de leuke week en beginnen aan de zomervakantie!

Tadaa!
Beste ouders,
Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor scholen en workshops
voor bedrijven. En op dinsdag 12 juli komen ze bij ons.
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere ballopen,
koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten
met een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien!
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders. Heel veel ouders. Nu
vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het gastenboek van Circus
Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te mogen
doen!
Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen op de
dag zelf krijgt dan een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg
over de circusdag.
Wees er dus snel bij en meld je aan!
Opgeven kan bij de leerkracht of via de mail naar
jufmartine@pcborehoboth.nl
Papa, mama, broer, zus, oom of tante : iedereen mag vrijwilliger zijn!

Groepen en team in schooljaar 2022 2023
De indeling van de leerkrachten over de groepen ziet er volgend jaar als volgt uit:
Groepen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 en 2

juf Krista

juf Krista

juf Krista

juf Baukje

juf Baukje

Groep 3 en 4

juf Ria

juf Ria

juf Ria

juf Ria

juf Lyanne

Groep 5 en 6

juf Grietje

juf Grietje

juf Gerbrich

juf Gerbrich

juf Gerbrich

Groep 7 en 8

juf Tineke

juf Tineke

juf Tineke

juf Grietje

juf Grietje

Juf Lyanne doet op woensdag en donderdag het IB-werk.
Juf Martine is leraarondersteuner en doet de interne coördinatie (vooral administratieve taken).
Meester Willem is op wisselende tijden in de week aanwezig.

Bedankt !
Het jaar is nog net niet afgelopen en we hebben nog een aantal vrijwilligers nodig, maar :
Alvast heel erg bedankt ! Luizenouders, biebmoeders, fruitsnijders,
chauffeurs, creatieve hulp, klusjesmannen en natuurlijk de
oudercommissie. Het is zo fijn dat we jullie hulp kregen!
BEDANKT – BEDANKT- BEDANKT – BEDANKT – BEDANKT- BEDANKT
PS: volgend jaar zijn jullie weer van harte welkom natuurlijk !

Verjaardagen
Juli
11 juf Lyanne
27 Juf Ria

Augustus
4
Leanne 1-2
10
Romy 7-8
14
Niels 3-4
25
Sven 3-4
26
Aleida 5-6
30
Hannah 1-2

Agenda
Juli
11-14 Rehobothweek
13 afscheidsavond groep 8
15 Alvast vrij! Zomervakantie

Augustus
29 Welkom terug op 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

