Nieuwsbrief juni 2018
Kijk ook eens op onze website: www.cbsmolenwaard.nl

Contact schoolleiding
Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de locatieleider Renske de Jong. Zij is op dinsdag
woensdag en donderdag aanwezig (r.dejong@cbsmolenwaard.nl).
Voor zaken rondom de zorg voor uw kind kunt u terecht bij de intern begeleider Susan Lugtenburg
Kijk ook eens op onze website: www.cbs-rehoboth.com
(s.lugtenburg@cbsmolenwaard.nl).
Schoolzwemmen
Zoals u in mailverkeer heeft kunnen lezen gaan we dit cursusjaar weer schoolzwemmen. Dit zal zijn met
de groepen 3 t/m 8. Met het zwembad zijn de volgende lestijden op
donderdag afgesproken.
08.30 – 09.15
Groep 6
09.15 – 10.00
Groep 7/8
10.00 – 10.45
Groep 5
10.45 – 11.15
Groep 4
11.15 – 11.45
Groep 3
De lessen zullen plaatsvinden op de volgende donderdagen: 7 juni, 14
juni, 21 juni, 28 juni en 5 juli.
Daarnaast willen wij u op de volgende afspraken attenderen:
- De kinderen hebben altijd hun zwemspullen bij zich.
- Juf Renske bepaalt in overleg met de zweminstructeurs of een zwemles wel/niet doorgaat (i.v.m.
weersomstandigheden).
- Vanwege het schoolzwemmen zullen de gymlessen van de vrijdag in het vervolg komen te vervallen
voor alle groepen.
Tevens willen wij nog een beroep doen op u. Wij hebben ouders nodig, zeker in de lagere groepen, die
met de kinderen mee willen fietsen naar het zwembad. Bent u in de gelegenheid, laat het de leerkracht
dan weten! U zult daarover, via de leerkracht, nog een aparte mail ontvangen.
Molenwaards Dictee
Voor de derde keer wordt het Molenwaards dictee gehouden. Dit wordt door de gemeente Molenwaard
georganiseerd. Dit jaar is dat op donderdag 22 juni. Leerlingen uit groep 8 van alle scholen uit de
gemeente strijden tegen elkaar voor de titel: ‘Wie is de beste leerling uit de gemeente Molenwaard op
het gebied van spelling’. Deze wedstrijd zal worden gehouden bij Van der Perk Groep in Groot Ammers.
Namens onze school zullen twee leerlingen deelnemen. Wij wensen deze twee leerlingen heel erg veel
succes toe.
Schoolschoonmaak
We kunnen terugzien op twee effectieve schoonmaakmomenten. Er
is door de aanwezige ouders hard gewerkt. Daarvoor nogmaals
hartelijke dank! We misten van sommige ouders een afmelding, we
hopen u volgend jaar ook te ontmoeten tijdens de jaarlijkse
schoonmaak. Binnenkort zullen er aan ouders (die niet aanwezig
waren op de schoonmaakochtend of avond) materialen
meegegeven worden om thuis schoon te maken.

Uitslag CITO
Alle leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de CITO eindtoets in ontvangst mogen nemen. We zijn
trots op het resultaat dat deze groep heeft behaald. Er werd een gemiddelde score van 542.2 behaald.
De landelijk gemiddelde score was 534.9. Groep 8, gefeliciteerd met dit mooie resultaat, jullie hebben
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er hard voor gewerkt. Als school beseffen we ons dat CITO niet alles meet wat wij als school de kinderen
willen meegeven. Vaardigheden als bijvoorbeeld samenwerken, creativiteit en hulpvaardigheid zijn geen
onderdeel van de toets en worden niet meegenomen in de uitslag. We blijven daarom de CITO toetsen
en uitslagen gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, als een second opinion en als aanvulling op de
observaties van de leerkrachten. In dit geval is het fijn dat de uitslag de bevindingen van de leerkracht
bevestigd.
Vakantierooster 2018/2019
In een eerdere nieuwsbrief hebben we het vakantierooster met u gedeeld. Daarin was Goede Vrijdag
niet meegenomen en daarnaast waren de studiedagen (zgn. leerling-vrije dagen) op dat moment nog
niet bekend. Bij deze het complete vakantierooster inclusief de studiedagen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22-10-2018
24-12-2018
25-02-2019
19-04-2019
29-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
22-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
22-04-2019
03-05-2019
31-05-2019
14-06-2019
30-08-2019

Vakanties en vrije dagen
Schooljaar 2018/2019
Studiedagen, leerlingen zijn vrij
Woensdag 31 oktober 2018
Donderdag 31 januari 2019
Dinsdagmiddag 2 april 2019
Woensdag 3 juli 2019

Formatie 2018-2019
Volgend schooljaar zullen we gaan werken met de volgende groepsindeling.

Groep 1

Ma
Juf Petra

Di
Juf Petra

Groep 2

Juf Marianne

Juf Marianne

Groep 3
Groep 4

Juf Herlinde

Juf Herlinde

Groep 4/5 # Juf Betske
Groep 5

Juf Betske

Groep 6
Groep 7
ochtenden
Groep 8
ochtenden
Groep 7/8

Meester Arie
Vacature

Meester Arie
Vacature

Meester
Jan Pieter
Meester
Jan Pieter

Meester
Jan Pieter
Meester
Jan Pieter

Woe
Juf Mariëlle/
juf Petra*
Juf Connie

Do
Juf Mariëlle

vr
-

Juf Annelies
Juf Betske/
Juf Elise*

Juf Annelies
Juf Elise

Juf Annelies
Juf Elise

Juf Betske/
Juf Arda*
Meester Arie
Vacature

Juf Arda

Juf Arda

Meester Arie
Vacature

Meester Arie
Vacature

Meester
Jan Pieter

Meester
Jan Pieter
Meester
Jan Pieter

Meester
Jan Pieter

Juf Connie

*Deze leerkrachten zullen deze dag om de week les geven.
# Groep 4/5 zal op de ochtenden ondersteund worden door de aanwezigheid van onderwijsassistent
Plonie Prins. Na de kerstvakantie komt er mogelijk een LIO-er in groep 4, waardoor groep 4 en 5 de hele
week apart les krijgt.
Groep 7 en 8 wordt voor een gedeelte van de week een combinatiegroep. De groep zit op de ochtenden
apart. De middagen krijgen ze gezamenlijk les, in veel gevallen zal dit gaan om lesstof die gecombineerd
gegeven kan worden.
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Plusklas
De afgelopen periode heeft de plusklas haar meerwaarde bewezen en is in de
plusklas een stuk extra uitdaging geboden aan leerlingen die uitdaging nodig
hadden en hebben. Naar aanleiding van de evaluatie van de plusklas is gebleken
dat er een behoefte bestaat aan verdere uitbouw ervan. Daarbij is gezocht naar
twee belangrijke punten die we aandacht willen geven.
Allereerst willen we meer kinderen de gelegenheid geven gebruik te laten maken
van de activiteiten van de plusklas en die activiteiten meer verbinden met het
aanbod op de andere dagen in de gewone groep.
Vanaf het komende schooljaar zal er een uitbreiding van de plusklas plaatsvinden. Voor de scholen in
Groot-Ammers zal er een afzonderlijke plusgroep voor groep 5-6 en een plusgroep voor groep 7-8 starten
onder leiding van juf Suzanne Klok.
Op de Eben Haëzer in Nieuwpoort start een plusgroep voor groep 5 t/m 8 onder leiding van juf Inge
Baelde. Het is de bedoeling dat de plusgroep 1 dagdeel per week bij elkaar komt en daar bezig gaat met
activiteiten waarmee de leerling extra wordt uitgedaagd.
Op dit moment wordt onderzocht welke leerlingen in de plusgroep mee gaan doen.
Let op! De laatste plusklasochtend van dit schooljaar zal gehouden worden op
woensdag 11 juli i.p.v. vrijdag 13 juli.
Bestuur
Vorige week heeft onze bestuursvoorzitter dhr. Floor de With in de ledenvergadering
de ‘voorzittershamer’ overgedragen aan zijn opvolger dhr. Edwin Baelde. Na afloop is
er uitgebreid afscheid genomen van dhr. de With die 30 jaar lang als bestuurslid aan
de vereniging verbonden is geweest.
Vanuit de GMR
Op donderdagavond 31 mei heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) vergaderd. Tijdens deze vergadering hebben we de ouderbijdragen vastgesteld op hetzelfde
bedrag (€ 20,- per kind). Daarnaast hebben we over de communicatie betreft de verantwoording van de
besteding gesproken.
We hebben met het volgende ingestemd:
* Nascholingsbeleid personeel
* Bestuursformatieplan 2018-2021
* Bestedingsplannen werkdrukakkoord van de drie locaties
* Formatie 2018-2019 van de drie locaties
* Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
* Veiligheidsplan
We hebben via de mail feedback ontvangen over de ouderavond, deze hebben we besproken en er zal
terugkoppeling op gegeven worden.
Ideeën?
Mocht u suggesties hebben voor de GMR, schroomt u niet om ons hierover aan te spreken of een
suggestie in de ideeënbus op school achter te laten.
Met vriendelijke groeten,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
* Eben Haëzer Nieuwpoort: Personeel: Annelies van der Heiden en Heleen de Jong. Ouders: Kim den
Boer en Rianne van der Rest
* Eben Haëzer Groot-Ammers: Personeel: Annemarie van Veelen. Ouder: Jannie van Houwelingen
* Rehoboth Groot-Ammers: Personeel: Connie Aarten. Ouder: Janine van Kranenburg
Spreekweek
In de week van 25 juni t/m 29 juni staat er een spreekweek gepland voor de leerlingen van groep 1 t/m
7. Als de leerkracht u wilt spreken over de ontwikkeling van uw kind, dan zal u telefonisch of per mail
worden benaderd. Het kan natuurlijk ook zijn dat u graag met de leerkracht in gesprek wilt gaan over
de ontwikkeling van uw kind. U kunt dit dan aangegeven door de betreffende leerkracht een mail te
sturen. Een vriendelijk verzoek om dit dan voor 19 juni kenbaar te maken.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente
Adres: Roerdompstraat 29 | 2964 HD | Groot-Ammers | 0184 – 66 15 29 info-reh@cbsmolenwaard.nl | www.cbsmolenwaard.nl

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij als school omgaan met de nieuwe wet AVG.
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

Juni
11 juni
20 juni
20 juni
21 juni
25 juni t/m 29 juni
27 juni

Praktijkles verkeer
Excursie cultuur groep 5 en 6
Excursie Hollandse waterlinie groep 7 en 8
Oudergesprekken groep 7 (Prognose VO)
Spreekweek
Studiedag, alle leerlingen vrij

Juli
2 juli
5 juli
10 juli
16 juli t/m 24 augustus

Afscheidsuitje groep 8
Rapport 2 mee
Afscheidsavond groep 8
Zomervakantie

16.00 uur

19.30 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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