Nieuwsbrief Januari 2017
Kijk ook eens op onze website: www.cbsmolenwaard.nl

Start
We zijn dankbaar dat we na een periode van rust deze week de werkzaamheden weer konden oppakken.
Ook dit jaar weten we ons afhankelijk van onze God; we mogen weten dat Hij met ons mee gaat het
nieuwe jaar in. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet
Kijk ookDeuteronomium
eens op onze31:8
website: www.cbs-rehoboth.com
verlaten.
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.
Imca Radder vervangt op dit moment haar werkzaamheden (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Welkom
In de maand december werd Jaëlle van Herk 4 jaar. Zij startte na de kerstvakantie in groep 0/1. Hans
en Diana Knikker verhuizen binnenkort naar Groot-Ammers. Zij zijn na de kerstvakantie al begonnen bij
ons op school. Hans zit in groep 5 en Diana in groep 6. Op 31 januari zal de instroomgroep starten in
het noodlokaal. In deze groep stromen leerlingen in van onze school en ook van de CBS Eben-Haëzer.
Juf Anja Heijkoop wordt de vaste leerkracht van deze groep. De eerste weken zal ook juf Petra Quarré
een aantal dagen lesgeven in deze groep. Fedde Brand, Matthias van den Berg, Djanó van Bruggen en
Guus van Pelt zullen op 31 januari starten in deze groep. Wij hopen dat al deze leerlingen zich snel thuis
zullen voelen en wensen hen een goed tijd toe bij ons op school.
Na de kerstvakantie is juf Herlinde weer begonnen met werken. Zij geeft op maandag en dinsdag les in
groep 5. Juf Dieke zal op woensdag om de week blijven lesgeven.
Terugblik
De feestmaand december ligt achter ons. We hebben op school veel leuke activiteiten kunnen
organiseren. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van veel ouders. In het bijzonder willen we
de ouderraad bedanken voor hun bijdrage aan het sinterklaas- en kerstfeest. Tijdens het kerstcircuit
waren er veel ouders om te helpen. Allen hartelijk bedankt voor uw hulp. Op de website zijn foto’s
geplaatst van het kerstcircuit.
Actie voor bibliotheek
De afgelopen weken zijn er veel flessen naar school toe meegenomen. Op dit moment hebben we al
bijna weer een grote zak vol. De vorige keer leverde een volle zak ons €67,50 op. Daarnaast hebben we
ook boeken en contant geld 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.
Studiedag dinsdag 30 januari
De leerlingen hebben op dinsdag 30 januari een extra dag vrij, maar op school wordt er die dag hard
gewerkt door de leerkrachten! We gaan aan de slag met een aantal aspecten van schoolontwikkeling en
teamleren. Daarnaast nemen we de tijd om de opbrengsten van de cito-toetsen met elkaar te analyseren
en daarop plannen te maken voor de komende periode.
Mediawijsheid
In deze tijd met internet en mobieltjes is het noodzakelijk om onze kinderen mediawijsheid bij te
brengen. Hierin ligt een gedeelde verantwoordelijkheid; zowel thuis als op school hebben we de
mogelijkheid en taak om kinderen hierin te begeleiden. Afgelopen maand werden wij geconfronteerd met
een voorbeeld van hoe het niet moet. Op YouTube stond een filmpje van dorpsgenoten, waarin ook
kinderen van onze school zichtbaar zijn. Deze kinderen waren er niet van op de hoogte dat deze opname
op YouTube geplaatst zou worden. Aangezien het filmpje een negatieve inhoud had, werd het zeker niet
op prijs gesteld dat dit publiekelijk getoond werd. Wij hebben dit voorval in de midden- en
bovenbouwgroepen besproken.
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Middels dit schrijven willen wij u vragen om uw kind(eren) ook bewust te begeleiden wanneer het de
beschikking heeft over een mobieltje of Ipad. Situaties zoals hierboven beschreven, willen we immers
voorkomen. Uw hulp is daarbij nodig. De wetgeving zegt het volgende: Filmen of fotograferen op een
voor het publiek toegankelijke plaats mag, maar de aanwezigheid van camera's moet duidelijk
aangegeven zijn. In besloten ruimtes -waaronder ook op het werk- mogen mensen in beginsel niet
worden gefilmd. Er moet een zwaarwegend belang zijn. Ook nu moet het expliciet aangekondigd zijn.
Bij publicatie van zo'n film of foto moet rekening worden gehouden met het portretrecht van afgebeelde
personen.
Wanneer u als ouder of verzorger op school tijdens een verjaardag of kerstviering foto’s of filmpjes
maakt, dan vragen wij u hier ook rekening mee te houden. Bij plaatsing van deze opname op social
media is het wenselijk dat alleen uw eigen kinderen zichtbaar zijn.
Herinnering vrijwillige bijdrage
Begin van dit schooljaar hebben wij u gevraagd om de vrijwillige bijdrage en het geld voor het
schoolreisje/schoolkamp over te maken. Een aantal gezinnen hebben deze betaling nog niet gedaan. Wij
verzoeken u dit zo spoedig mogelijk te doen.
Vrijwillige bijdrage, per kind
€ 20,Schoolreis groep 1 t/m 7, per kind
€ 20,Schoolkamp groep 8
€ 75,Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf te berekenen hoeveel de ouderbijdrage, inclusief schoolreis en/of
schoolkamp voor uw kinderen totaal is? U kunt dit overmaken op NL40 RABO 0323516548 t.n.v. CBS
Rehoboth, o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).
Vanuit de GMR
Op woensdagavond 29 november heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) weer
vergader. Tijdens deze vergadering zijn we geïnformeerd over de nieuwe structuur van het bestuur,
waarover de ouders en leden binnenkort worden geïnformeerd. We zijn gevraagd ons advies te geven
op het vakantierooster van het schooljaar 2018-2019. Zoals u heeft kunnen zien hebben we hierover
een enquête naar alle ouders gestuurd om uw mening te peilen over de mei/juni vakantie 2019. In onze
volgende vergadering van D.V. woensdag 24 januari aanstaande hopen we hierover een advies uit te
brengen aan het bestuur en u via de volgende uitgave van deze nieuwsbrief terug te koppelen over de
uitslag van de enquête.
Protocol voor medicijngebruik op school
We hebben dit nieuwe protocol doorgenomen en wijzen erop dat de houdbaarheidsdatum van medicijnen
door ouders zelf in de gaten gehouden dienen te worden. Daarmee een positief advies aan het bestuur
over dit protocol, waarin verwoord staat dat school alleen medicijnen aan kinderen verstrekt wanneer er
een toestemmingsverklaring is ingevuld en ondertekend.
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
AMV MolenwaardActief
Voor de vakantie heeft u via de mail een nieuwsflits van Molenwaardactief ontvangen. Hierbij wil ik de
AMV (algemene muzikale vorming) onder uw aandacht brengen. Op vrijdag 12 januari start bij ons op
school deze cursus voor leerlingen uit groep 4 tot en met 8. De cursus zal 6 weken duren en wordt
kosteloos aangeboden. Opgeven kan via www.molenwaardactief.nl
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.
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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) 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!
Kwink
De thema’s van onze methode voor sociaal emotioneel leren deze maand:
Onderbouw:

Omgaan met ruzie – Ik weet wat ik kan doen als er ruzie is– Ruzie? Vertel wat je niet leuk vindt!
Middenbouw:
Ruziewijzer – Ik weet wat ik kan doen als er ruzie is– Ruzie? Praat erover!
Bovenbouw:
Conflicten– Ik weet wat ik kan doen als er een conflict is - Conflict? Weet wat het probleem is!
Om een ruzie op een goede manier op te lossen:
- luister je naar de ander;
- heb je respect voor de ander;
- blijf je in gesprek;
- accepteer je dat de ander er misschien anders over denkt;
- blijf je bij de ruzie en haal je er geen andere dingen bij;
- kom je op voor je eigen belang;
- geef je soms toe.
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

Januari
15 januari – 26 januari
30 januari
Februari
5 februari
15 februari
19 februari
26 februari t/m 2 maart

Cito toetsen afname (M)
Studiedag – leerlingen zijn vrij
aanmeldingsmiddag nieuwe leerlingen
Rapport 1 mee
Rapportgesprekken groep 1 - 8
Voorjaarvakantie

15.30 uur
15.15 uur
15.30 – 21.30 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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