Nieuwsbrief februari 2017
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 niet terecht bij de intern begeleider Susan Lugtenburg.
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haar werkzaamheden (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Actie voor bibliotheek
Op dit moment hebben we al €250 opgehaald voor boeken, dit bedrag hebben we bij elkaar gespaard
door de lege flessen die zijn ingeleverd en contant geld dat we hebben ontvangen. We zijn hier erg blij
mee. We zetten deze actie nog even voort. Dus heeft u lege flessen of nog mooie, relatief nieuwe boeken
liggen, wij ontvangen ze graag. De boeken mogen ingeleverd worden bij juf Annelies of juf Renske.
Oproep hulpouders voor BOUW
Het programma BOUW is een computerprogramma voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
bij het lezen en/of spellen. Verschillende kinderen uit groep 3 t/m 5 werken met dit programma. Iedere
leerlingen heeft hierbij ondersteuning nodig van een volwassenen. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders
die 1x per 2 weken met een aantal kinderen dit programma te doorlopen. Het zal ongeveer anderhalf
uur per keer in beslag nemen. U kunt zelf een dagdeel aangeven waarop u beschikbaar bent. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Renske de Jong.
10-minuten-gesprekken
Maandag 19 februari houden wij onze 10-minuten-gesprekken. Tijdens dit gesprek zal het rapport
toegelicht worden. De planning voor deze gesprekken is inmiddels naar u gemaild.
Zoals u wellicht opgemerkt heeft kunt u op dit moment de uitslagen van de Cito-toetsen niet bekijken in
Parnassys. Een week voor de gesprekken zullen de scores zichtbaar worden.
Mochten er nog rapportmappen thuis zijn, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk mee te geven
aan uw kind(eren).
Plein opgehoogd
Na de kerstvakantie zijn er werkzaamheden geweest op het plein. De riolering van de toiletten van het
noodgebouw is aangepast en het plein is opgehoogd. We verwachten dat er na een regenbui geen water
meer blijft staan op het voetbalveld.
Overblijf
Zoals u in een losse mailing heeft kunnen lezen, zijn wij op zoek naar vaste overblijfkrachten. Wij stellen
het op prijs als u in uw netwerk wilt vragen of er mensen zijn die hier interesse in hebben.
Projectweken
Na de voorjaarsvakantie starten we in alle groepen aan onze projectweken. We zullen tijdens deze weken
de zaakvakken binnen een thema aanbieden. Ons thema is ‘landen’. Iedere klas zal een land centraal
stellen. De projectweken worden afgesloten met een projectavond op woensdag 21 maart van 19.00 –
21.00 uur. Allen; ouders, familie, vrienden en bekenden zijn uitgenodigd om te zien waar de kinderen
over gewerkt hebben.
Gastles muziek voor groep 3 en 4
Samen muziek spelen, daar word je blij van! Op vrijdagmiddag 23 februari
komt Muziekoma Peet voor groep 3 en 4 een gastles verzorgen. Met elkaar op
een leuke en speelse manier leren over muziek; Muziekoma Peet verkoopt elk
seizoen (lente, zomer, herfst en winter) het speel- en doemagazine
Muziekweide. Daarin staan doe-opdrachten over muziek en liedjes die je met
je broertjes, zusjes, klasgenoten, ouders, juf, meester of vriendjes kan spelen.
De kinderen krijgen hierover een flyer van muziekoma Peet!
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Ouderavond
D.V. 13 maart hopen we de GMR-jaarvergadering/ouderavond te houden op de Rehoboth. We hebben
Jetze Baas uitgenodigd om te komen spreken over het onderwerp: Opvoeden Anno 2018. Kinderen
worden mondiger en zijn soms moeilijk te corrigeren. Hoe gaan we daar mee om en hoe leren we onze
kinderen de gewenste houding t.o.v. volwassenen? Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Houdt
u de avond vast vrij?
Vanuit de GMR
Er
zijn
180
reacties
gekomen op de enquête
schoolvakantie
mei/juni
2019. 69,4% van de
ouders/verzorgers
die
reageerden, had voorkeur
voor een week in mei en
een week in juni. We
hebben ons advies m.b.t.
het vakantierooster voor
2018/2019 gebaseerd op
de uitslag.
Verder:
- We hebben aandacht
gevraagd voor het onderhoud van het schoolplein van de Eben-Haëzer Groot-Ammers. Het directieteam
heeft al stappen ondernomen om de problemen op te lossen.
- We zijn door het bestuur geïnformeerd over de begroting voor 2018.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door de Medezeggenschapsraden
(MR) van de drie scholen. Omdat veel bespreekpunten voor de drie scholen gelijk zijn, vergaderen we
alleen als GMR. Wettelijk is bepaald dat elke school een MR moet hebben met minimaal vier leden. Op
dit moment voldoen we niet aan deze wet; zowel de MR van de Eben-Haëzer Groot-Ammers als die van
de Rehoboth heeft twee leden (een personeelslid en een ouderlid). Met ingang van het volgende
cursusjaar willen we daar graag verandering in brengen. Dit betekent dat we voor genoemde scholen
een vacature hebben voor een ouder, die mee wil denken in de MR. Is het iets voor u of wilt u meer
informatie, neem dan contact op met één van de MR-leden van uw school voor 20 februari.
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. Ouders: Jannie van Houwelingen
Rehoboth Groot-Ammers: Personeel: Connie Aarten. Ouders: Janine van Kranenburg
Paasviering
Op D.V. donderdag 29 maart hopen we met de leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Eben-Haëzerschool
en de Rehobothschool gezamenlijk het Paasfeest te vieren. Hiervoor nodigen wij alle ouders, broertjes,
zusjes, opa’s, oma’s, buren en andere belangstellenden van harte uit in de Hervormde Kerk van GrootAmmers. De viering begint om 13.15 uur en vanaf 13:00 uur zullen de deuren van de kerk open zijn. De
viering zal ongeveer een uur duren. T.z.t. ontvangt u verdere informatie.
Inschrijfmiddag
Op maandag 5 februari vindt de inschrijfmiddag plaats; een
belangrijke dag voor onze school. Dan worden namelijk na schooltijd
(15.15 uur) de deuren geopend voor toekomstige leerlingen. Deze
nieuwe leerlingen kunnen samen met hun ouders een kijkje nemen
en de sfeer proeven op onze basisschool.
Heeft u een kind dat voor 1 oktober 2019 de leeftijd van 4 jaar
bereikt? Dan bent u met uw kind van harte welkom om (opnieuw)
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kennis te komen maken. In Het Kontakt zal de inschrijfmiddag tevens worden aangekondigd.
Wilt u ons helpen om deze inschrijfmiddag bij uw buren / bekenden onder de aandacht te brengen?
Bedankt!
Seksuele vorming
Na de voorjaarsvakantie zullen weer de SeVo lessen uit onze methode ‘Wonderlijk gemaakt’ gegeven
worden. Hieronder treft u de onderwerpen aan die in de verschillende groepen aan de orde zullen komen.
Een prima uitgangspunt om ook thuis de onderwerpen vooraf met uw kind te bespreken:
In groep 1 wordt stilgestaan bij het wonder van de geboorte. Kinderen zullen babyspulletjes bekijken en
spreken over het groeien in mama’s buik. Misschien zijn er klasgenootjes die een broertje of zusje
krijgen.
De leerlingen van groep 2 leren dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Wat gebruik je bij het
schoonmaken en -houden van je lichaam?
Ook in groep 3 staat de geboorte centraal. Kinderen leren kijken naar de voorbereidingen die in een
gezin worden getroffen als er een baby wordt geboren.
Kinderen in groep 4 hebben het deze maand over ‘vriendschap’. Wat betekent het om vrienden te zijn
en hoe blijf je dat? Ook wordt er stilgestaan bij het verschil tussen verkering en vriendschap. Om
kinderen zelfbewust te maken wordt in groep 5 & 6 aandacht besteed aan lichaamstaal. Hoe beoordeel
je iemand op zijn houding en hoe kom je zelf over? Wat kun je eraan doen om zelfverzekerdheid uit te
stralen?
In groep 7 leren de leerlingen hoe een zwangerschap tot stand komt. We belichten vanuit bijbels
perspectief dat geslachtsgemeenschap zijn plaats heeft binnen een huwelijksrelatie. Vanuit het wonder
van de menswording in de moederschoot kunnen kinderen leren, dat God
een plan heeft met ieder kind. Ook wordt besproken dat een zwangerschap
geen vanzelfsprekendheid is. Dit kan worden voorkomen, afgebroken of
belemmerd (door erfelijke factoren).
De kinderen in groep 8 leren dat seksuele omgang met verkeerde
bedoelingen door volwassenen kan leiden tot misbruik. Ze leren de
betekenis van woorden als aanranding & incest. Hierbij staan we ook stil
bij een stuk weerbaarheid van leerlingen, hoe kun je je tegen nare
ervaringen verzetten, ze voorkomen en er mogelijk over vertellen? Vanuit
de Bijbel wordt ook stilgestaan bij de bijzondere band tussen man en vrouw
binnen het huwelijk.
Inhoudelijk kunt u meer lezen in het ouderboekje bij de methode.
Kwink
De thema’s van onze methode voor sociaal emotioneel leren deze maand:
Onderbouw:

Samen spelen – Ik weet hoe ik een ander kan laten meedoen. - Kom erbij!
Boosheid uiten - Ik durf te laten weten dat ik boos ben. - Laat het weten!
Pijn is niet fijn - Ik weet wat ik kan doen als iemand mij vaak pijn doet. - Stop de pijn! Praat erover!
Middenbouw:
Kom erbij! - Ik bedenk hoe ik een ander mee kan laten doen. - Kom erbij!
Boos! - Ik durf te laten weten dat ik boos ben. - Ben je boos? Laat het weten!
Grenzen - Ik weet wat ik kan doen als iemand mij vaak pijn doet. - Pijn is geen geheim!
Bovenbouw:
Meedoen - Ik weet wat ik kan doen als een ander alleen staat. - Kom erbij!
Gevoelens verwoorden -Ik durf in het bijzijn van anderen te vertellen hoe ik me voel. - Durf te
vertellen wat je voelt!
Kindermishandeling - Ik weet wat kindermishandeling is. - Over je grens? Trek aan de bel!
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

Februari
5 februari
15 februari
19 februari
26 februari t/m 2 maart

inschrijfmiddag nieuwe leerlingen
Rapport 1 mee
Rapportgesprekken groep 1 - 8
Voorjaarvakantie

15.30 uur
15.15 uur
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Maart
13 maart
14 maart
21 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april

Ouderavond GMR
Praktijkles verkeer
Projectavond
Paasviering
Paasweekend

19.00 – 21.00 uur
13.15 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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