Nieuwsbrief oktober 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 maandag
(om de week), dinsdag en donderdag aanwezig (r.dejong@cbsmolenwaard.nl).
Voor zaken rondom de zorg voor uw kind kunt u terecht bij de intern begeleider Susan Lugtenburg. Zij
ook eens
op onze
website:
www.cbs-rehoboth.com
isKijk
maandag
of dinsdag
en iedere
donderdag
op school aanwezig (s.lutenburg@cbsmolenwaard.nl).
Welkom
In de maand oktober stromen in groep 0/1 de volgende leerlingen in: Hanna de Jong, Dyonne den Besten
en Laura Vonk. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons op school.
Bij Wietse en Tobias Kranenburg werd op 18 september een broertje geboren. Zijn naam is Jonah. Bij
Aimée van der Veer werd er op 19 september een zusje geboren. Zij heet Laudie. Wij feliciteren beide
gezinnen en wensen hen veel geluk en gezondheid toe met elkaar.
Zorgen
In het gezin van Luca en Hannah Venderbos zijn grote zorgen geweest om de zusjes Isa en Elodie. Beide
moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. We zijn dankbaar dat ze inmiddels weer thuis zijn. Ook
Thijn, de jongste zoon van juf Herlinde heeft in het ziekenhuis gelegen. Bij hem is reflux geconstateerd.
Middels medicijnen wordt dit nu onder controle gehouden. We hopen en bidden dat hij snel zonder
medicatie zijn eten binnen kan houden.
Kinderboekenmaand
Dit is het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2017
Dit thema heeft raakvlakken met het thema van de algemene
Kinderboekenweek ‘Griezelen’. BCB biedt met het motto ‘Je hoeft niet bang
te zijn, want God is bij je’ een positief christelijk geluid ten opzichte van het
motto van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Iedereen is wel eens bang,
ook mensen die in God geloven. Mozes durfde niet tegen de farao te praten
en schoof zijn broer Aäron naar voren. En koningin Esther was heel bang toen
ze Koning Ahasveros moest gaan vragen het Joodse volk te redden. Gelukkig
zegt God zelf in de Bijbel: “Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Ik
help je en Ik maak je sterk.” (Jesaja 41)
Bibbers in je buik
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of
heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En
dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet.
Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang
dat je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat
maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik.
Gelukkig is er Iemand die altijd bij je is en dat is God. Er staat bijna
vierhonderd keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn.
De komende twee weken zullen we schoolbreed aandacht besteden aan de
christelijke kinderboekenmaand. We zingen bijbehorende liederen
(http://www.oke4kids.nl/oke-4-kids/336/2017-bibbers.html). In groep 4 t/m
8 wordt op maandagmiddag gestart met een spannende speurtocht.
In iedere groep staat er een voorleesboek centraal (zie links).
Verder is er voor de groepen 1 t/m 3 is een kleurwedstrijd. Voor de groepen
4 t/m 8 is er de keuze om mee te doen met een wedstrijd opstel schrijven of
de voorleeswedstrijd; waar we vrijdag voor de herfstvakantie mee afsluiten.
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Overblijven
Dit schooljaar zijn we gestart met vaste overblijfkrachten. We zijn hier blij mee, voor de kinderen is het
fijn dat er op vaste dagen een zelfde persoon aanwezig is. We willen u er nog even aan herinneren dat
het overblijven dit schooljaar €1,50 per keer kost.
Ouderbijdrage
Bij de vorige nieuwsbrief heeft u een brief met een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage ontvangen.
Ondanks een verkeerd vermelde naam van het rekeningnummer is het toch veel ouders gelukt om de
bijdrage over te maken. Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan verwijs ik u naar het
formulier dat te vinden is op de website.
Ouderhulpbrief
We zijn blij dat we van 43% van de ouders de ingevulde hulpbrief hebben ontvangen. Heel fijn voor ons
om een lijst te hebben met ouders die we mogen benaderen voor verschillende activiteiten. Wanneer we
gebruik willen maken van uw aanbod, wordt er voor de activiteit nog contact met u gezocht. Bij sommige
activiteiten hebben meerdere ouders zich opgegeven. Het kan dus daardoor zijn dat we geen contact
met u opnemen. Van de ouders die de hulpbrief nog niet hebben ingeleverd, ontvangen wij deze nog
graag!
Unicefloop
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, wordt de Unicefloop georganiseerd op woensdag 4 oktober
a.s. van 13.30 uur tot 16.30 uur bij OBS De Ammers. Inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur in de
Lijsterstraat. Deze Unicefloop is geen schoolactiviteit, maar we bevelen deze sponsorloop van harte aan.
Instroomleerlingenbeleid
De afgelopen weken hebben we ons instroombeleid heroverwogen. Dit heeft geleid tot enige verandering.
De instroomleerlingen van oktober, november en december stromen in bij de groep 1. Zij komen vanaf
dit schooljaar de hele dagen naar school. Zo kunnen wij beter overwegen of een versnelde doorstroming
wenselijk is. Het blijft wel ons uitgangspunt dat zij starten in groep 0 en na de zomervakantie in groep
1 zitten. De instroomgroep zal dit schooljaar starten op maandag 29 januari, bij ons op school. Deze
kinderen gaan 4 ochtenden naar school. Vanaf januari zullen kinderen de eerste schooldag na hun
verjaardag starten en niet meer de eerste schooldag van de maand waarin ze jarig zijn. Voor hun vierde
verjaardag mag een kind 2x komen wennen. In de maanden december en juni/juli hebben we geen
instroom. Kinderen die in deze maanden jarig zijn stromen na de vakantie in. Wanneer we een late
zomervakantie hebben zal de instroomdatum van 1 juni verzet worden naar 15 juni. In het schooljaar
van 2017-2018 is dit niet het geval.
Schoenendoosactie
We doen dit jaar weer mee met de schoenendoosactie. De kinderen hebben hiervoor informatie mee
naar huis gekregen waarin precies beschreven staat hoe het vullen van een schoenendoos gaat en welke
spullen er wel en beter niet in gestopt kunnen worden. Er wordt in de folder ook om een financiële
bijdrage gevraagd; dit brengen we graag onder uw aandacht. De gevulde schoenendozen kunnen tot en
met donderdag 9 november a.s. ingeleverd worden bij de leerkracht.
Oudergesprekken
Op donderdag 9 november vinden er oudergesprekken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw kind plaats. Wij verwachten van ieder kind een ouder op gesprek. De gesprekken zullen ’s middags
en ’s avonds gehouden worden. Na de herfstvakantie volgt het rooster met de indeling van de
gesprekken. Mocht het voor u onmogelijk zijn om ’s middags op gesprek te komen dan
ontvangen we graag voor de herfstvakantie een bericht op r.dejong@cbsmolenwaard.nl.
Vanuit de GMR
Op dinsdagavond 12 september heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) weer voor
het eerst dit schooljaar een vergadering mogen beleggen, waarbij afscheid werd genomen van juf Yvonne
Nederveen van de Eben Haëzer Nieuwpoort, nogmaals bedankt voor je inzet! Juf Heleen de Jong neemt
het stokje over, welkom! Ook hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur Arnold van Ooijen,
hij is contactpersoon vanuit de directie voor de GMR – we wensen hem Gods zegen voor het werk wat
hij mag oppakken.
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Instemming
We hebben de schoolgidsen doorgenomen en adviezen gegeven voor wijzigingen. Het zorgplan waarin
beschreven wordt hoe de zorg is vormgegeven op de scholen zag er gedegen en goed doordacht uit.
De GMR heeft ingestemd met de overblijfregeling op de Eben Haëzer Groot-Ammers, zij het met
dringende aanbevelingen. Ook is er ingestemd met een wijziging op de instroomgroepen in GrootAmmers.
Er was een suggestie binnengekomen in de ideeënbus bij de Eben Haëzer Nieuwpoort over de
huiswerkbelasting,
dit
is
met
het
team
opgenomen.
Bedankt
voor
uw
initiatief!
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
Kwink
De thema’s van onze methode voor sociaal emotioneel leren deze maand:
Onderbouw:

• Ik vertel wat ik voel – ik ken verschillende gevoelens – vertel wat je voelt!

Middenbouw:
• Weet wat je voelt – ik kan emoties beschrijven – vertel wat je voelt!
Bovenbouw:
• Gevoelens benoemen – ik kan emoties beschrijven en verschillen herkennen – vertel wat je voelt!
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

Oktober
1 oktober
2 oktober
4 oktober
16 t/m 20 oktober
23 oktober
30 oktober
November
9 november
10 november
April
23 april

Start kinderboekenmaand
Informatieavond groep 8 -VO
Unicefloop
Herfstvakantie
Studiedag – leerlingen vrij!
Scholenmarkt VO in De Spil

19.30 uur
13.30 uur

19.30 – 21.30 uur

Verplichte oudergesprekken n.a.v. sociaal
emotionele ontwikkeling
Lootjes trekken in groep 5 t/m 8

15.30 – 21.30 uur

Ledenvergadering

20.00 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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