Maandbrief oktober 2018
Kijk ook eens op onze website

www.cbs-rehoboth.com

Aan de ouder(s)/verzorger(s),
Contact schoolleiding
Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de teamleider 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 Imca Radder. Zij zal voornamelijk op dinsdag en woensdag
op school aanwezig te zijn (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Welkom
In oktober start Evy Wervenbos bij ons op school in groep 1. We heten haar van harte welkom en
wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school.
Oudergesprekken en AVG-formulieren november
Op donderdag 15 november vinden er oudergesprekken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind(eren) plaats. De gesprekken zullen plaatsvinden in de middag en de avond. Mocht u op
één van de dagdelen niet kunnen, wilt u dit dan uiterlijk woensdag 31 oktober doorgeven
aan Renske de Jong (r.dejong@cbsmolenwaard.nl). Begin november volgt het rooster met de
indeling van de gesprekken.
Tijdens de gespreks middag en avond vragen we u meteen een AVG-formulier in te vullen en
ondertekenen. In de nieuwsbrief van juni is informatie verstrekt over gegevens die wij verzamelen. In
dat schrijven is ook vermeld dat u na de zomervakantie een toestemmingsverklaring zou ontvangen.
In de bijlage van de e-mail waarin deze nieuwsbrief is toegevoegd, is eveneens de AVG ouderbrief en
toestemmingsverklaring opgenomen. In deze brief leest u op welke wijze wij als school onze
wettelijke verplichtingen invullen met betrekking tot de AVG.
Tijdens de oudergesprekken kunt u de toestemmingsverklaring op school ondertekenen. Wij zorgen
ervoor dat de verklaringen afgedrukt zijn en ter ondertekening klaar liggen. Dan is deze
administratieve verplichting in korte tijd afgehandeld.
Schoenenactie
Op de wereld leven heel veel kinderen in moeilijke omstandigheden. De jongens en meiden van onze
school kunnen er voor zorgen dat er een lach komt op het gezicht van een kindje, door een
schoenendoos te versieren en te vullen. In de actiefolder die binnenkort uitgedeeld zal worden, staat
precies beschreven hoe je een kind blij kunt maken met een mooi gevulde schoenendoos.
‘Actie4kids’ doet er nog een cadeautje bij: een boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het
vullen van een schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft. De
schoenendozen kunnen tot en met donderdag 22 november a.s. ingeleverd worden op school. Jij
doet toch ook mee?
Schoolkorfbal
Woensdag 10 oktober is het korfbaltoernooi, het start om 13.30 uur! De kinderen moeten om 13.15
uur al aanwezig zijn! De kinderen die deelnemen krijgen op school een shirt. Dit shirt graag de
volgende dag ongewassen inleveren. Meer informatie zoals wedstrijdtijden e.d. komt via de mail naar
de betrokken ouders en leerlingen.
Vanuit de MR
Woensdag 19 september hebben we vergaderd. Een GMR-vergadering en aansluitend voor het eerst
een MR-vergadering. We hebben de taken verdeeld en gesproken over de schoolgids. We stelden een
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paar kleine wijzigingen voor en hebben daarna onze instemming verleend. In de bijgevoegde flyer
krijgt u meer informatie over de MR van de Rehoboth. DV 13 november is onze volgende vergadering.
Vrijwillige bijdrage en schoolreis
Mocht u dit nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen.
Om u meer inzicht te geven in de uitgaven die met de ouderbijdragen bekostigd worden, vindt u in het
overzicht hieronder een verantwoording van de ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar
2017/2018.

Ontvangen bijdragen

Uitgaven ouderbijdragen

Schoolreizen groep 1-7
Ouderbijdrage groep 1-8
Schoolkamp groep 8

Uitgaven sint
€ 4984,80

€ 525,00

Uitgaven kerst
Schoolreis kleuters

€ 503,03
€ 815.38
€ 1205,97

Schoolreizen groep 1-7

€ 2389,70

Schoolkamp

€ 1284.14

Diverse activiteiten

(kerstcircuit, afscheidsuitje
groep 8, koningsspelen,
excursies e.d.)

Totaal ontvangen

€ 5509,80

Totaal uitgaven

€564,12

€ 6762,34

Wat betreft de ouderbijdrage voor dit schooljaar: hartelijk dank voor alle betalingen die al binnen zijn!
Mocht u nog niet toegekomen zijn om u te buigen over de betaling van de ouderbijdrage en/of het
schoolreisje, dan willen wij u vragen dit alsnog te doen. U kunt via de volgende link de brief nogmaals
bekijken en gegevens vinden:http://cbs-rehoboth.com/over-ons/ouderbijdrage .
Kwink
In de groep komen de kinderen elkaar op veel verschillende manieren
tegen. Soms ontstaat er een confrontatie. Het is handig als de kinderen
ontdekken welke afspraken hierover zijn. Bijvoorbeeld over wie er aan de
beurt is, wie iets mag gebruiken, hoe je je moet gedragen, dat je elkaar
niet mag uitlachen. Kinderen moeten nog leren wat de ander graag wil,
maar moeten ook leren uitspreken wat ze zélf graag willen. Daar groeien
ze van. Samen zoeken naar een oplossing die voor beiden goed is, leidt
tot een prettige en veilige groep. Geef de kinderen de ruimte om hun
ruzies zelf op te lossen. En help ze als ze niet verder komen. Geef de
kinderen die hun ruzie goed hebben opgelost een compliment.
Week 5 Thema ' Ruzie? Los het samen op!'
onderbouw: Ik weet hoe wij een ruzie samen kunnen oplossen.
middenbouw: Ik weet hoe wij een conflict samen kunnen oplossen.
bovenbouw: Ik weet hoe wij een conflict samen kunnen oplossen.
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Het is goed om het in de groep regelmatig over ‘pesten’ te hebben. Als de kinderen zich in elkaar
verplaatsen, ontwikkelen ze hun empathisch vermogen. Daardoor leren ze zorgvuldig om te gaan met
elkaar en elkaars gevoelens, aandacht te hebben en voor elkaar op te komen. Oefen met de kinderen
hoe het voelt als iemand iets bij hen doet wat ze niet fijn vinden. Stimuleer de kinderen om in zo’n
geval ‘stop’ te zeggen.
Week 6 Thema ' Zeg ‘stop’ tegen pesten!'
onderbouw: Ik weet hoe ik ‘stop’ kan zeggen tegen pesten.
middenbouw: Ik weet wat pesten met een ander doet.
bovenbouw: Ik weet wat pesten met een ander kan doen.
Kinderboekenweek: Door dik en dun
Het thema voor de Christelijke Kinderboekenmaand 2018 wordt: Door dik en dun. Dit thema sluit aan
bij het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Vriendschap vieren'. Een thema waarbij
kinderboeken, gedichten en liedjes over vriendschap door dik en dun centraal staan. Met dit thema
denken we eraan hoe je een vriend of vriendin voor elkaar kunt zijn, onvoorwaardelijk, ongeacht de
omstandigheden waarin je verkeert, in goede en minder goede tijden. Bij een vriend of vriendin kun je
aankloppen, wat er ook gebeurt en hoe je je ook voelt. Je blijft trouw aan elkaar en houdt vol. Dat
maakt echt vriendschap bijzonder. Maar hoe maak je vrienden, hoe word je vrienden en hoe ben je een
vriend. Dat is soms niet makkelijk. Hoe doe je het? En hoe is het als je geen vrienden mag zijn, maar
buitengesloten wordt. Als je jong bent, word je vaak vanzelf vriend met je klasgenootjes of
buurkinderen waarmee je iedere dag in de klas zit en buiten speelt. Sommige kindervriendschappen
blijven heel lang aan. Je deelt gezamenlijke herinneringen en kent elkaar door en door. Vriendschap
vieren betekent ook benoemen wat ander voor je betekent.
In de Bijbel vinden we verhalen over bijzondere vriendschappen en over onvoorwaardelijke liefde. Heel
bekend is de vriendschap tussen David en Jonathan, die als broers voor elkaar waren en het voor
elkaar opnamen. Daniel was in ballingschap aan het hof met zijn drie vrienden, waar ze het samen
opnamen tegen het heersende gezag. Jezus noemt zijn twaalf leerlingen vrienden.
Drie auteurs - drie actieboeken
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand zijn er drie actieboeken bij het thema geschreven.
Het prentenboek voor de onderbouw Voor mijn allerbeste vriend is geschreven door Willemijn de
Weerd. Janny den Besten schreef Superklas! Het actieboek voor de middenbouw. Anke van der Pol is
de auteur van De majesteit van het BelangRijk. Dit is voor de bovenbouw.
Op www.oke4kids.nl is de bijbehorende cd te vinden en van elk liedje kun je de tekst bekijken (klik op
de titel) of een fragment beluisteren. Dat is handig want we leren door heel de school het lied ‘Door dik
en dun’ aan.
We houden op 19 oktober de voorleeswedstrijd van groep 4 t/m 8 en eerder in die week is er de
uitreiking van de kleurplaatwedstrijd voor groep 1 t/m 3.
Voor verdere informatie: www.christelijkekinderboekenmaand.nl
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Ouderportaal
Het is u mogelijk al opgevallen dat er geen toetsen zichtbaar zijn in het ouderportaal. We hebben deze
functie tijdelijk uitgeschakeld omdat de toetsen behorend bij de nieuwe methode TaalActief soms
verkeerde cijfers weergeeft. Zo hopen we te voorkomen dat u zich onnodig zorgen maakt over een laag
cijfer. We hopen deze functie spoedig weer open te stellen.
Schoolgids
De schoolgids staat inmiddels up-to-date op de website. De schoolgids heeft een uitgebreide
inhoudsopgave. Wanneer u in de inhoudsopgave op een woord klikt wordt voor u die pagina geopend.
Unicefloop
Veel kinderen hebben inmiddels al sponsors gevonden voor de Unicefloop. Woensdag mogen ze gaan
lopen. We wensen alle kinderen veel succes.
Wanneer: Op woensdag 3 oktober 2017 bij de Eben-Haëzer
Hoe laat: 13.30 – 16.30 uur
Inschrijven: vanaf 13.00 uur in de Lijsterstraat
Scholenmarkt voortgezet onderwijs
Op maandag 12 november is de tweede editie van de scholenmarkt in de Spil in Bleskensgraaf, van
18.30 tot 21.30 uur. Hier zullen de scholen uit onze omgeving zich presenteren aan toekomstige
leerlingen en hun ouders. Het is een goede manier voor leerlingen in groep (7 en) 8 om zich te
oriënteren op de diverse scholen. In de bijlage is nog een flyer opgenomen met meer informatie.

Oktober
1 oktober
4 oktober
3 oktober
8 oktober
10 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
31 oktober
November
12 november
15 november
16 november
20 november

Start kinderboekenmaand
Praktijkles verkeer
Unicefloop
Informatieavond groep 8 -VO
Schoolkorfbal
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Studiedag – leerlingen vrij
Scholenmarkt VO in De Spil
Verplichte oudergesprekken n.a.v. sociaal
emotionele ontwikkeling
Lootjes trekken in groep 5 t/m 8
Ouderpanel

13.30 uur
19.30 uur
13.00 uur

19.30 – 21.30 uur
15.30 – 21.30 uur

8.30 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
Extra bijlagen bij deze maandbrief:
- AVG Formulier
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