Nieuwsbrief december 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 op dit moment niet terecht bij de intern begeleider
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Susan
Lugtenburg.
is langdurig
Op dit moment vervangt Imca Radder haar werkzaamheden
(i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Welkom en afscheid
In november is Benny van Dam bij ons in groep 6 ingestroomd. Hiervoor zat hij op OBS de Ammers. We
heten Benny van harte welkom en hopen dat hij een fijne tijd heeft bij ons op school.
Na de kerstvakantie zal Corné Hakkesteegt de overstap maken naar de SBO school in Bleskensgraaf. Als
school en ouders zijn we blij dat deze mogelijkheid er is, we hopen en verwachten dat Corné daar het
onderwijs krijgt dat hij nodig heeft. We wensen hem een fijne tijd toe en hopen
dat hij zich er snel thuis zal voelen.
Schoenendoosactie ‘Actie4kids’
Wat een prachtig gezicht was dat, achtenzeventig gevulde schoenendozen op de
tafels in de hal, die door de kinderen van onze school 'De Rehoboth' gevuld zijn.
Mooie versierde dozen vol met spullen, een cadeau voor een kind dat het moeilijk
heeft, gemaakt door iemand op de wereld die aan hem/haar gedacht heeft! Lieve
jongens en meiden hartelijk dank voor dit gebaar. Fam. de Lange heeft voor het
vervoer naar het inleverpunt gezorgd, waarvoor wij hen ook erg dankbaar zijn.
Zending
In de afgelopen week is het zendingsgeld overgemaakt naar twee doelen.
Allereerst is er €300,- overgemaakt naar Woord en Daad, dit geld is bestemd voor Esber Josué López
Miranda; het nieuwe kind dat door onze school ondersteund wordt. Esber is een vierjarige jongen uit
Guatemala. Heel fijn is het dat Esber en zijn familie door onze bijdrage een beter leven zullen krijgen.
Verder is er €315,- overgemaakt aan Operatie Mobilisatie, de stichting waar de uit Groot Ammers
afkomstige familie van der Grijn ontzettend belangrijk werk doet. Zij gebruiken hun talenten namelijk
om Gods koninkrijk in Afrika uit te breiden! Heel veel dank aan de jongens en meiden van onze school,
die dit mogelijk hebben gemaakt.
De komende periode tot aan de voorjaarsvakantie zal het zendingsgeld dat bijeen gespaard wordt,
overgemaakt worden aan de MAF. Jaap en Mieke de With, eveneens uit ons dorp, zullen zich hier voor
gaan inzetten. Donderdag 7 december hoopt Jaap, een presentatie te houden om de kinderen enthousiast
te maken voor dit belangrijke werk ver van hier. Van harte aanbevolen!
Spreekweek
In de week van 11 t/m 15 december staat er een spreekweek gepland. Als de leerkracht u wil spreken
over de ontwikkeling van uw kind, dan zal u telefonisch/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
aangegeven door de betreffende leerkracht een mail te sturen. Een vriendelijk verzoek om dit voor 8
december kenbaar te maken.
Actie voor bibliotheek
De afgelopen weken zijn er veel flessen naar school toe meegenomen. Op dit moment hebben we al
€67,- opgehaald. Daarnaast hebben we ook boeken 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.
Muziekdocent
Sinds een aantal weken krijgen de kinderen muziekles van meester Bob Verharen. Iedere donderdag
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gaat hij alle groepen langs en krijgen de kinderen 45 minuten muziekles. Er worden liedjes aangeleerd,
liedjes gezongen en met instrumenten gespeeld.
Op deze foto ziet u leerlingen die zich speciaal hebben aangekleed voor de muziekles. Het liedjes is: Ik
zoek een jongen met stekelhaar, stekelhaar en een basgitaar, vuurrode sokken en een spijkerbroek, dat
is de jongen(of het meisje) dat ik zoek.

Hoverboards
De laatste tijd zijn er steeds meer hoverboards te zien in het straatbeeld. Bent u bekend met het feit dat
een hoverboard niet op de openbare weg mag komen? Tevens valt schade veroorzaakt door een
hoverboard niet onder de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen. Wij vragen u zelf de overweging te
maken om uw kind wel dan niet met een hoverboard naar school te laten gaan.
Staking
In het primair onderwijs hebben de zorgen om de verwachte personeelstekorten, de achterblijvende
vergoedingen voor materiële instandhouding en de toegenomen werkdruk door onder andere de
invoering van passend onderwijs, ertoe geleid dat de PO-raad, vakbonden en vertegenwoordigers van
schoolleiders in ‘PO-front’ gezamenlijk optrekken in hun roep om meer investeringen in het
basisonderwijs.
Op 27 juni 2017 is een prikactie gehouden en op 5 oktober jl. heeft er een landelijke stakingsdag
plaatsgevonden. Omdat er nog geen gewenst resultaat is bereikt heeft het ‘PO-front’ een ultimatum
gesteld in de week van 4 december. Als het kabinet niet besluit tot de gevraagde investeringen in
verlaging van de werkdruk en verhoging van het salaris volgt er op 12 december nogmaals een landelijke
stakingsdag.
Het bestuur van CBS Molenwaard heeft aangegeven de zorgen te steunen, maar nog een stakingsdag
niet het goede middel te vinden. Dat betekent dat onze school op 12 december gewoon is en er gewoon
les wordt gegeven. Omdat elke leerkracht vanuit de CAO het recht heeft te staken, kan het zijn dat een
juf of meester individueel zal gaan staken en er die dag een vervanger voor de groep zal komen.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken. Kinderen nemen deze morgen
gewoon zelf eten en drinken mee naar school. In groep 1 t/m groep 4 komt Sinterklaas in de klas. Groep
5 t/m 8 viert het Sinterklaasfeest middels surprises. De Sint en de pieten zullen in die groepen kort even
op bezoek komen. Middags zal er een groep doorbrekend spellencircuit plaatsvinden. De kinderen van
groep 2 t/m 8 worden verzocht om van thuis gezelschapsspellen mee te nemen.
Kerstviering
In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie vinden de Kerstvieringen plaats op school. In deze
vieringen staan we stil bij de komst van Christus Jezus, Gods Zoon, die naar deze wereld kwam om ons
mensen zalig te maken; om ons te redden: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft (Johannes 3:16, HSV).
In alle groepen wordt dit rijke Kerstevangelie gedeeld en bezongen. De viering voor de kleuters vindt
plaats op woensdag 20 december, om 19.00 uur. Iedere kleuter mag twee familieleden meenemen. Op
woensdagmorgen zal er een generatierepetitie gehouden worden van het kleuterkerstfeest. Hierbij zijn
de opa’s en oma’s van de kleuters van harte welkom. De viering start om 11.00 uur. De kinderen mogen
na de viering met de opa’s en oma’s mee naar huis.

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

De vieringen voor groep 3 tot en met 8 vinden plaats op donderdag 21 december, in de klaslokalen en
beginnen om 19.00 uur. Per kind is één familielid welkom. Graag zouden we meer familieleden ontvangen
bij deze Kerstviering, maar vanuit praktisch oogpunt en gezien de grootte van de lokalen, is dit helaas
niet mogelijk. We hopen op uw begrip. Wisselen van lokaal tijdens de viering is niet wenselijk.
Rond 20.00 uur zijn de vieringen in de groepen afgelopen en zullen alle kinderen en ouders zich
verzamelen op het plein. Daar zullen we de vieren gezamenlijk afsluiten door het zingen van twee
liederen.
Vrijhouden van straat bij kleuteringang
Buurtbewoners in de straat bij de kleuteringang kunnen soms de straat niet uit doordat er veel fietsen
en soms zelf auto’s op de weg geparkeerd staan. Wij vragen u om bij het halen en brengen van uw
kind(eren) de auto’s in een parkeervak te plaatsen en de fietsen zoveel mogelijk aan één kant neer te
zetten.
Kwink
De thema’s van onze methode voor sociaal emotioneel leren deze maand:
Onderbouw:

Grapjes – ik weet wanneer een grapje leuk is – maak leuke grapjes!
Middenbouw:
Grapjes – ik denk goed na of mijn grapje echt leuk is – Grapje maken? Bedenk eerst of
het echt leuk is.
Bovenbouw:
Grappig doen – ik weet wanneer een grapje iemand pijn kan doen – lachen doe je samen!
Laatste nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017. Terugkijkend op dit jaar zijn we dankbaar voor uw vertrouwen in
ons als leerkrachten, onderwijsassistenten en directie. Daarnaast zijn we Onze Hemelse Vader dankbaar
voor de kracht en gezondheid die we van Hem mochten ontvangen om het mooie werk te kunnen doen.
We wensen u allen goede en gezegende feestdagen toe en zien uit naar een nieuw jaar waarin we weer
met elkaar om ‘onze’ kinderen kunnen staan, samen zorg voor ieder kind!
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

December
5 december
11 t/m 15 december
12 december
20 december
21 december
25 december t/m 5 januari
Januari
15 januari – 26 januari
30 januari

Sinterklaas bezoekt de school
Spreekweek
Kerstcircuit
Kerstfeestviering groep 1, 2
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8
Kerstvakantie

Groep 2 t/m 8
19.00 uur
19.00 uur

Cito toetsen afname (M)
Studiedag – leerlingen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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