Nieuwsbrief april 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 voor kinderen vanaf groep 5 weer terecht bij de intern
Kijk ook Susan
eens op
onze website:
www.cbs-rehoboth.com
begeleider
Lugtenburg.
Zij werkt
op dit moment weer 50%. Imca Radder vervangt op dit moment
nog de IB-werkzaamheden voor groep 1 t/m 4 (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Projectavond
We kijken met elkaar terug op een leuk en leerzaam project over landen. We hebben dit project
afgesloten met een projectavond waarop we veel belangstellenden mochten verwelkomen in onze school.
We hebben dit erg gewaardeerd, bedankt voor uw belangstelling.
Schoolkamp en Cito Eindtoets
Vanaf dinsdag 3 t/m vrijdag 6 april zijn de groepen 8 van CBS Rehoboth, CBS Eben-Haëzer GrootAmmers en CBS Eben Haëzer Nieuwpoort op kamp naar de Loonse en Drunense Duinen. Wij hopen dat
zowel de groep achters als de leerkrachten die meegaan een onvergetelijke en gezellige tijd hebben; dat
ze mogen genieten van het samenzijn én dat het ook qua weersomstandigheden een goede week zal
zijn. Laten we onze kinderen (en de begeleiders) die op kamp gaan meenemen in ons gebed.
Na een periode van ontspanning en gezelligheid tijdens het kamp is het vervolgens weer tijd om aan het
werk te gaan. In week 16 vindt namelijk de Cito Centrale Eindtoets Basisonderwijs plaats. Op dinsdag
17, woensdag 18 en donderdag 19 april wordt deze toets afgenomen.
We wensen de leerlingen uit groep 8 veel succes en wijsheid toe bij het maken van deze eindtoets.
Vakantierooster
Hierbij publiceren we het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Het is van belang bij het
boeken van uw vakanties hiermee rekening te houden. De verlofregeling die we als scholen moeten
volgen, geeft weinig tot geen ruimte om buiten de geplande schoolvakanties weg te gaan of eerder te
vertrekken. Wij begrijpen dat soms net even iets eerder op pad gaan of een lekker weekendje tussendoor
weg fijn is, maar we kunnen daarvoor geen verlof toekennen.
Tevens is de lijst met beroepen die voorheen in aanmerking kwamen voor vakantieverlof in een andere
periode tot een minimum gekrompen. De regel die nu gehanteerd wordt is:
Afwijkend vakantieverlof mag alleen toegekend worden, wanneer een gezin in een schooljaar niet twee
weken aaneengesloten gezamenlijk op vakantie kan gaan.
We vragen u hier rekening mee te houden en
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
geen verlofaanvragen in te dienen, als volgens
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
bovenstaande duidelijk is dat de school geen
Voorjaarsvakantie
25-02-2019 t/m 01-03-2019
verlof kan toekennen. Verder willen wij u erop
Goede vrijdag
19-04-2019
wijzen dat verlofaanvragen minimaal 2 weken
Pasen
22-04-2019
voor
de
verlofdatum
moeten
worden
Meivakantie
29-04-2019 t/m 03-05-2019
aangevraagd.
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
Naast deze vakantie zullen er nog een aantal
Pinkstervakantie
10-06-2019 t/m 14-06-2019
studiedagen gepland worden. Op dit moment
Zomervakantie
22-07-2019 t/m 30-08-2019
zijn deze nog niet bekend. Zodra deze vast
staan zullen wij u op de hoogte brengen.
Uitnodiging Lezing over de ontwikkeling van een kind
Op donderdag 19 april zal een lezing gehouden worden in Zalencentrum De Spil in Bleskensgraaf over
de ontwikkeling van kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. Dit is een Molenwaards "Gezond idee".
Het is belangrijk dat we kinderen goed kunnen volgen in de ontwikkeling om recht te kunnen doen aan
hun ontwikkelproces. Op deze avond geeft ontwikkelingspsycholoog dr. Ewald Vervaet inzicht in welke
aanpak bij welke ontwikkelingsfase past en waarom dat zo is. Het zou geweldig zijn als alle kinderen
nieuwsgierig blijven, met zelfvertrouwen hun taken doen en motivatie houden voor leren. Hij zal
illustreren hoe dit in de praktijk kan werken.
Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente
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U bent hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn. De toegang is vrij.
Het tijdschema: 19:30 uur inloop, 20:00 uur lezing, 21:30 uur afsluiting. Tijdens de avond is er ruimte
voor vragen en opmerkingen uit de zaal.
Er zal een 'plakwand' zijn en daarop verzamelen we schrijfsels en tekeningen van kinderen (van alle
leeftijden). Neemt u ook materiaal mee? Deze papieren kunt u later weer van de plakwand af halen en
mee naar huis nemen.
Wie het onderwerp wél interessant vindt, maar niet op donderdag 19 april in Bleskensgraaf bij deze
lezing aanwezig kan zijn, wordt opgeroepen dat even te laten weten. Bij voldoende belangstelling wordt
er namelijk nog zo'n lezing georganiseerd!
De Spil wil op tijd weten hoeveel bezoekers ze kunnen verwachten. Geeft u daarom uiterlijk 12 april uw
aanmelding door. Dat kan via https://www.vikta.nl/evenement/ of via esther@vikta.nl (geeft u dan aan
met hoeveel mensen u verwacht te komen?).
Koningspelen
Donderdagmiddag 19 april hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 de jaarlijkse Koningspelen vanaf 13.00
uur tot 15.30 uur. Deze worden georganiseerd door Molenwaard Actief en gehouden op het sportveld
van VV Groot-Ammers. De kinderen worden 12.45 uur op het sportpark verwacht. Na afloop kunt u de
kinderen bij het sportpark ophalen of mogen de kinderen zelfstandig naar huis. Op vrijdagmorgen 20
april is er voor deze groepen een koningsontbijt. De kinderen mogen dus met een lege maag naar school
komen.
De Koningsspelen voor de kleuters zijn in tegenstelling tot de midden- en bovenbouw op donderdag 26
april. De kinderen mogen deze dag (oranje) verkleed naar school komen. De Koningsspelen beginnen
gewoon om half 9 in de klas. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze middag een heerlijke
koningslunch op school en zijn om 14.15 uur uit.
Voor deze leuke dag zoeken we nog hulpouders. Opgeven kan via de mail bij Juf Mariëlle
m.degroot@cbsmolenwaard.nl. De hulpouders zijn nodig van 09.30 uur tot ongeveer 12.30 uur.
Ouderpanel
Dinsdag 10 april, 8.30 uur komt het ouderpanel voor het eerst bij elkaar. Via de ouderhulplijst, die aan
het begin van het schooljaar is uitgereikt, heeft u zich hiervoor kunnen opgeven. Toch willen we u via
deze weg nog van harte uitnodigen om aan te sluiten bij dit overleg.
Het ouderpanel is een middel om als school de mening van ouders te kunnen peilen rondom verschillende
schoolzaken. Vanuit het team/directie zullen er agendapunten worden aangedragen. Ouders hebben ook
de mogelijkheid om zelf een onderwerp in te brengen. Een ouderpanel heeft geen officiële status en er
kunnen tijdens een overleg geen besluiten genomen worden. Twee keer per jaar zal de locatieleider met
dit panel om tafel gaan.
Avond4daagse
Hierbij een bericht vanuit de organisatie van de Ammerse 4 dagenloop:
De 7e Ammerse4dagenloop komt er aan!
In de week van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei wordt de Avondvierdaagse
weer georganiseerd. Een ieder kan kiezen tussen de afstanden 5, 10 en 15 km.
Kinderen t/m groep 4 moeten begeleid worden, dit geldt ook voor de 15 km (alle
groepen begeleid worden). De kosten zijn 4 euro per persoon en natuurlijk
ontvang je weer een mooie medaille voor je prestatie. In week 14 krijgen jullie
een opgaveformulier uitgereikt. Natuurlijk zijn we dan ook op zoek naar
enthousiaste begeleiders die de kinderen van groep 1 t/m 4 willen begeleiden. Je
kunt je dan opgeven bij Jeanette Vink. Dus……noteer alvast in je agenda de
bovengenoemde data!
Vanuit de GMR
Vergaderingen
Op donderdagavond 22 maart heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) weer
vergaderd, waarbij we zijn geïnformeerd over de jaarrekening van 2017. We zijn gevraagd ons advies
hierover te geven. We hebben tijdens de vergadering de eerder gehouden ouderavond geëvalueerd en
waren blij met de opkomst. Bedankt voor uw aanwezigheid!
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Ouderavond over opvoeden anno nu
Op dinsdag 13 maart werd de ouderavond georganiseerd in de Rehoboth in Groot-Ammers. Dit is de
jaarvergadering van de GMR waarin we ons jaarverslag hebben gepresenteerd. Deze kunt u ook
downloaden vanaf de website van school bij het kopje GMR.
Daarna was het tijd voor de spreker van de avond: Jetze Baas. Hij nam ons mee in een positieve
presentatie over het thema opvoeden en hebben we een interactieve bijeenkomst mee mogen maken.
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
Kwink
De thema’s van onze methode
Onderbouw:
• Doorzetten - Ik zet door als
• Mediawijsheid - Ik deel met
wat je ziet!
Middenbouw:
• Doorzetten - Ik zet door als
• Mediawijsheid - Ik deel met
Bovenbouw:
• Doorzetten - Ik zet door als
• Mediawijsheid - Ik deel met

voor sociaal emotioneel leren deze maand:
iets niet meteen lukt. - Lukt het niet? Zet door!
anderen wat ik op internet doe. - Internet: vertel
iets niet meteen lukt. - Lukt het niet? Zet door!
anderen wat internet met mij doet. Internet: valt je iets op, deel het!
iets niet meteen lukt. - Zoek jouw uitdaging!
anderen wat internet met mij doet. - Internet: valt je iets op, deel het!

Alles op een rij in de activiteitenagenda:

April
3 april t/m 6 april
5 april
11 april
12 april
16 april t/m 20 april
16 april t/m 18 april
19 april
20 april
26 april
27 april t/m 11 mei
Mei
21 mei
24 mei

Schoolkamp groep 8
Verkeersexamen groep 7
Schoolvoetbaltoernooi
Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Spreekweek
Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsontbijt
Koningspelen
Meivakantie

Groep 3 t/m 8
Groep 1 en 2

Tweede pinksterdag – kinderen vrij
Ledenvergadering CBS Molenwaard

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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