Maandbrief aug/sept 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 hoopt op dinsdag en woensdag op school
aanwezig te zijn (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Een nieuw schooljaar!
Na een lange zomervakantie is het goed om elkaar weer terug te zien! We hopen dat iedereen heeft
kunnen uitrusten en genieten van de vrije tijd ondanks de zorgen of moeilijkheden die er soms zijn.
Een nieuw schooljaar is altijd weer even wennen. Nieuwe juffen of meester, soms een andere
groepssamenstelling; we zullen de komende weken in de groepen extra aandacht besteden aan een
goede start en samen met de kinderen goede afspraken maken om te bouwen aan een fijne sfeer.
Zorgen
Voor de vakantie hebben we u op de hoogte gebracht van het feit dat er bij de man van juf Annelies
uitgezaaide longkanker is ontdekt. Inmiddels is Bert gestart met immunotherapie. Nu is het voor hen,
in spanning, afwachten of deze manier van behandelen aanslaat. Op de volgende CT-scan kunnen
artsen zien of dit het geval is. De behandelingen zijn om de werkdagen van juf Annelies heen gepland.
Zij zal, zoveel als mogelijk is, op woensdag tot en met vrijdag lesgeven aan groep 3. We bidden hen
Gods kracht toe in deze tijd.
Flexibele verlofdag
Elk schooljaar komen er meerdere malen verzoeken voor verlof binnen, waar onze verlofregeling voor
toekenning geen ruimte biedt. Soms zijn het luxe aanvragen en soms zijn het aanvragen waarvoor
begrip is, maar waarvoor geen toestemming verleend kan worden. Wederzijds leidt dit tot een
teleurstelling.
Voor het komende schooljaar willen we deze teleurstelling voorkomen door voor elk gezin een flexibele
verlofdag te reserveren. Dat houdt in dat elk gezin in het komende schooljaar één dag verlof mag/kan
aanvragen met een verlof reden, waarvoor de verlofregeling geen verloftoekenning biedt.
Een voorbeeld: Een familielid komt na een reis weer naar Nederland en u wilt hem of haar met het hele
gezin ophalen van Schiphol. Door gebruik te maken van de eenmalige flexibele verlofdag kan dit.
De dag kan niet worden opgenomen in de toetsmaanden januari en juni en in de twee eerste en twee
laatste schoolweken.De dag kan niet in dagdelen worden opgenomen en dient voor alle schoolgaande
kinderen in het gezin op dezelfde dag te worden opgenomen.
Voor het aanvragen van deze verlofdag kan u het standaardformulier gebruiken. Deze is te vinden op
de website. We willen u erop wijzen dat verlof minimaal 2 weken voor de verlofdatum aangevraagd
moet worden.
Chromebooks
Waarschijnlijk heeft u er via uw kind(eren) al iets over gehoord; wij hebben als vereniging geïnvesteerd
in de aanschaf van chromebooks. Als school willen we kinderen voorbereiden op de maatschappij. Goed
kunnen omgaan en werken met ICT is daar tegenwoordig zeker ook een onderdeel van. In de
bovenbouw is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. In de middenbouw voor ongeveer ⅓
van de groep. Het bedrijf CloudWise is onze ICT beheerder geworden. Zij hebben voor ons een Cool
Portaal ingericht waar kinderen de toegang hebben tot applicaties die wij voor hen klaarzetten.
Bestanden worden vanaf nu in een beschermde cloud omgeving opgeslagen. Kinderen vanaf groep 5
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kunnen thuis ook inloggen en zo waar nodig verder werken in
bestanden of oefenen met oefensoftware.
Inloggen kan via cool.cloudwise.nl.
De
kinderen
gebruik
daarvoor
hun
mailadres:
voornaamachternaam@cbs-rehoboth.com. Het wachtwoord
hebben de kinderen zelf gekozen.
In de kleutergroepen zijn er voor de vakantie per groep 4
Ipads aangeschaft. Als school gaan we komend schooljaar
gebruiken om te kijken hoe we deze ICT middelen op een
verantwoorde manier kunnen inzetten. We streven er niet
naar om een school te worden waar kinderen de hele dag
achter een scherm zitten. De interactie tussen leerkracht en
leerling en leerlingen onderling zal de spil blijven van ons
onderwijs.
Vrijwillige bijdrage
Deze week krijgen alle oudste kinderen van ieder gezin een brief mee naar huis met daarin het verzoek
tot betaling van de vrijwillige bijdrage en de schoolreis/het schoolkamp. De betaling van de schoolreis
en/of het schoolkamp is een verplichte betaling. Het geld van de schoolreis wordt naast de schoolreis
ook gebruikt voor excursies of andere uitjes. De vrijwillige bijdrage is, zoals het woord al zegt, een
vrijwillige betaling. In de bijlage is de brief ook toegevoegd.
Tip voor lezen: Audioboeken
Voor kinderen die moeite hebben met lezen en bij wie het leesproces niet vanzelf op gang komt, is een
leesboek niet het eerste dat gepakt wordt. Voorlezen is dan altijd een goede vervanging, maar op een
gegeven moment willen kinderen ook zelf lezen. Via www.passendlezen.nl wordt deze mogelijkheid
geboden. In deze bibliotheek staan veel boeken klaar om voorgelezen te worden. Je kan kosteloos lid
worden en hebt zo toegang tot de boeken. Veel voorleesplezier.
Zendingsgeld
De afgelopen periode voor de zomervakantie is er € 177,00 gespaard voor Victory4All. De visie van
deze organisatie is ‘liefdevolle zorg en christelijk onderwijs voor kinderen om de negatieve spiraal van
armoede te doorbreken’.
Veel kinderen die in de sloppenwijken van
Zuid-Afrika
leven
hebben
te
maken
met
verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met
honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte
woonomstandigheden,
onvoldoende
sanitaire
voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben
ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun
toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de
mensen om hen heen.
Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter
of worden ze op een andere manier geraakt door
HIV/Aids.
Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een
betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden
kansarme kinderen.
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Victory4All heeft verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding te bieden.
Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder armoede en ellende. De Bijbel, Gods woord is onze
leidraad.
Jongens en meiden hartelijk dank voor jullie bijdrage!
Komende zomer 2019 wordt voor juf Petra niet zomaar een zomer. Met een groep jongeren uit
Giessenburg gaat ze in Zambia drie weken bouwen aan twee lerarenwoningen en latrines samen met
lokale jongeren. Het project is een initiatief van de Nederlandse organisatie World Servants.
Met World Servants gaan jaarlijks zo’n 700 jongeren op reis. In een ontwikkelingsland bouwen ze,
samen met de lokale gemeenschap, aan een kliniek, school of sanitaire voorzieningen. Het project
zorgt niet alleen voor de bouw van zo’n faciliteit, maar ook voor nieuwe kennis en energie in de
gemeenschap. Door deel te nemen aan een project, dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie
en gemeenschap is opgezet, help je mee leefomstandigheden van de gemeenschap structureel te
verbeteren. Daarnaast ontwikkel je jezelf omdat je kennismaakt met de andere leefomstandigheden,
met een andere cultuur en met een vaak andere geloofsbeleving.
Het zendingsgeld zal deze maand (en) besteed worden aan bovenstaand project zodat juf Petra en haar
groep de mensen in Zambia, in de plaats Mboli kunnen helpen bouwen aan verandering.
Landelijke staking 12 september
Op 12 september wordt opnieuw gestaakt in het basisonderwijs omdat er, ondanks de maatregelen die
het kabinet inmiddels heeft genomen, nog steeds een lerarentekort is. We zijn blij dat de regering
gelden beschikbaar heeft gesteld voor werkdrukverlichting in het onderwijs. Invallers zijn er echter
nauwelijks te vinden; er is dus meer nodig om het lerarentekort aan te pakken.
Als school kiezen we er ervoor om niet actief deel te nemen aan deze actie. Dat betekent dat CBS
Rehoboth gewoon open is op woensdag 12 september. De kinderen zijn hartelijk welkom op school. We
willen op een ludieke manier enige aandacht besteden aan deze landelijke staking; door de
leerkrachten en kinderen langer pauze te geven op deze woensdagochtend.
Kwink
De aankomende weken zijn de 'gouden weken' in de klas. Wij hebben de eerste 5 weken elke week een
kwinkles.
De eerste les gaat over 'Laat jezelf zien'. De eerste week is dit thema voor alle groepen.
De kinderen leren over zichzelf te vertellen. Zo leren ze elkaar
steeds beter kennen. Dat draagt bij aan de vorming van een
sterke groep waarin kinderen met elkaar meeleven en
rekening houden met elkaar.
Week 2 Thema 'Dit is normaal!'
onderbouw: Ik weet welke afspraken we in de klas hebben.
middenbouw: Ik weet waarom afspraken belangrijk zijn voor
een sterke groep.
bovenbouw: Ik weet waarom afspraken belangrijk zijn voor
een sterke groep.
Week 3 Thema: 'Weerbaarheid'.
onderbouw: Ik leer dat ik tegen een grapje kan
middenbouw: Ik leer dat ik tegen een stootje kan.
bovenbouw: Ik leer dat ik tegen een stootje kan
Week 4 Thema: 'Complimenten geven'.
onderbouw: Ik weet wanneer ik een compliment kan geven.
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middenbouw: Ik weet wat een compliment doet met de groep.
bovenbouw: Ik weet wat een compliment doet met de groep.
Ouderhulplijst
In het nieuwe schooljaar hopen we naast het lesgeven ook weer leuke en leerzame activiteiten te
organiseren voor de kinderen. Wij kunnen uw hulp daarbij gebruiken. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
een formulier waarop u kunt aangeven waarbij u zou willen helpen. Wij hopen van ieder gezin een
formulier retour te ontvangen. Om de stap tot invullen te verkleinen krijgt iedere oudste leerling een
geprint exemplaar mee naar huis. Alvast bedankt voor uw reactie.
Schoolgids
Aan het einde van de maand kunt u de vernieuwde schoolgids op onze website vinden. Hierin kunt u
bijvoorbeeld ook lezen wat onze ontwikkelplannen zijn voor het nieuwe cursusjaar.
Luizen
We zijn blij om te kunnen melden dat we inmiddels als school weer luizenvrij zijn. De afgelopen week
zijn de meeste kinderen drie keer gecontroleerd. Vanaf nu worden de kinderen niet meer de klas
uitgehaald, maar lopen de ouders door de klas. Zo kan het vlotter gebeuren en kost het minder lestijd.
Wilt u zelf regelmatig uw kinderen controleren? Wanneer u werkelijk luizen ontdekt dan horen wij dit
graag op school.
Informatieavond
Ook dit schooljaar organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond, waarop we
meer vertellen over de gang van zaken in iedere groep. De informatieavond is gepland op maandag 17
september, aanvang 19.30 uur. We starten met een gezamenlijke opening en vervolgens worden er in
twee rondes in elke groep uitgelegd wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren in de desbetreffende groep.
Unicefloop
Opnieuw bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Unicefloop. Dit is niet zozeer een
schoolactiviteit, maar we bevelen dit van harte bij jullie aan. Een mooie en laagdrempelige manier om
om te zien naar onze medemens.
Wanneer: Op woensdag 3 oktober 2017 bij de Ammers
Hoe laat: 13.30 – 16.30 uur
Inschrijven: vanaf 13.00 uur in de Lijsterstraat
Half september krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een sponsor envelop van Unicef. Op deze
sponsor envelop kunnen namen ingevuld worden van ouders, opa’s, oma’s, buren etc. die bereid zijn
een bedrag voor elk gelopen rondje of een vast bedrag te betalen. Dit bedrag wordt van tevoren
genoteerd op de envelop. Met de wandeling zelf wordt de sponsor envelop ingeleverd en de wandelaar
houdt zelf zijn deelnemers/stempelkaart. Tijdens de route wordt de kaart op vaste punten gestempeld,
zodat na afloop gezien kan worden hoeveel rondjes er gelopen zijn en wat je hebt “verdiend” voor
Unicef. Aan het eind van de loop krijgt iedere deelnemer een medaille (1e keer) of een schoentje die
aan je medaille gehangen kan worden. Met het sponsorgeld wordt er een project van Unicef
ondersteund. Nadere informatie is te verkrijgen bij Wilma Korevaar (Bovenkruier 12).
Groente- en fruitdagen
Zoals andere jaren blijven de dinsdag en donderdag onze groente- en fruitdagen. We verwachten dat u
uw kind fruit, groente of een boterham meegeeft voor de ochtendpauze. In groep 2 zijn de maandag en
woensdag glutenvrije dagen. Op deze dag mogen de kinderen een pauzehapje meenemen dat
glutenvrij is.
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Oudercontactmomenten
In de jaarplanning hebben we dit jaar weer spreekweken opgenomen. In deze week kunt een gesprek
aanvragen met de leerkracht van uw kind. Ook kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een
gesprek. Hiermee hopen wij de drempel voor u, als ouders, te verlagen om met de leerkracht in
gesprek te gaan. Twee keer per jaar zijn er verplichte 10-minuten-gesprekken. Dit jaar vallen deze op
donderdag 15 november en maandag 18 februari. Ook deze dag verwachten wij van ieder kind
minimaal 1 ouder op gesprek. Hier wordt een rooster voor opgesteld.
Van 24 tot en met 28 september is onze eerste spreekweek. Wilt u voor 19 september aangeven als u
een gesprek met uw leerkracht wenst?

September
11 september
13 september
7 september
17 september
19 september
24 – 26 september
Oktober
1 oktober
4 oktober
3 oktober
8 oktober
10 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
31 oktober

Schoolreis groep 3 t/m 7, groep 8 vrij
Schoolreis groep 1 en 2
Open monumentendag
Informatieavond
Schoolfotograaf
Spreekweek
Start kinderboekenmaand
Praktijkles verkeer
Unicefloop
Informatieavond groep 8 -VO
Schoolkorfbal
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Studiedag – leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
Extra bijlagen bij deze maandbrief:
- jaarplanning 2018-2019 (nogmaals)
- ouderhulplijst
- verzoek tot betaling ouderbijdrage en schoolreis/schoolkamp
- groepslijsten

19.30 uur

13.30 uur
19.30 uur
13.00 uur

