Nieuwsbrief maart 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 6 weer terecht bij de intern
Kijk ook eens
op Lugtenburg.
onze website:
begeleider
Susan
Zijwww.cbs-rehoboth.com
pakt vanaf de voorjaarsvakantie weer gedeeltelijk haar
werkzaamheden op. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is. Imca Radder vervangt op dit moment nog de
IB-werkzaamheden voor groep 1 t/m 5 (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Welkom
Na de voorjaarsvakantie zitten er vanuit onze locatie 8 kinderen in de instroomgroep. In de maand maart
stromen er geen kinderen in.
Actie voor bibliotheek
De lege flessen-actie gaan we afronden. Deze week kunnen er nog flessen worden meegenomen, daarna
is dit niet meer mogelijk. We hebben ongeveer €300 met elkaar opgehaald. We zijn hier heel dankbaar
voor. Daarnaast heeft het bestuur extra middelen beschikbaar gesteld om boeken aan te schaffen. Zo
kunnen we er voor zorgen dat de bibliotheek up-to-date en aantrekkelijk blijft.
Zending
Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie hebben we het zendingsgeld gespaard voor de MAF,
steunfonds familie de With. We hebben met elkaar op 3 cent na €500,- gespaard. Een ontzettend mooi
bedrag. Via deze weg willen we jullie, mede namens
familie de With, bedanken voor jullie bijdrage. De
komende periode tot aan de meivakantie wordt het
zendingsgeld voor Esber Josue Lopez Miranda
opgehaald. Dit is het sponsorkind van onze school,
via Woord en Daad. Van harte aanbevolen!
Gevonden voorwerpen
De krat met gevonden voorwerpen is al een poosje
vol. Zitten hier spullen bij van uw kinderen, dan
zouden wij het fijn vinden als deze zo spoedig
mogelijk worden opgehaald. Alle spullen die over 2
weken nog niet zijn opgehaald, worden naar de
kringloopwinkel van Dorcas gebracht.
Overblijven
De laatste weken hebben we van verschillende mensen een opbouwende reactie gehad over het
overblijven. Het is fijn om te merken dat u als ouder zich medeverantwoordelijk voelt voor het
functioneren van het overblijven. Op dit moment hebben we nog geen nieuwe vaste overblijfkrachten
gevonden. Wel zijn er toezeggingen gedaan voor na de zomervakantie. Naar verwachting kunnen we
daar het rooster weer mee vullen.
Projectweken
Na de voorjaarsvakantie zijn we in alle groepen gestart aan onze projectweken. We zullen tijdens deze
weken de zaakvakken binnen een thema aanbieden. Ons thema is ‘landen’. Iedere klas zal een land
centraal stellen. De projectweken worden afgesloten met een projectavond op woensdag 21 maart, van
18.30 – 20.30 uur. Allen; ouders, familie, vrienden en bekenden zijn uitgenodigd om te zien waar de
kinderen over gewerkt hebben.
Ouderavond GMR over opvoeden anno 2018
U bent van harte welkom op dinsdag 13 maart in de Rehoboth, om 19.30 uur is de inloop en we starten
om 19.45 uur. Dit is de jaarvergadering van de GMR waarin we ons jaarverslag presenteren. Daarnaast
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hebben
we
ook
een
interessante
spreker
hebben
uitgenodigd:
Jetze
Baas
van
baasopvoedingenonderwijs.nl. Hij neemt ons dinsdagavond 13 maart mee in het thema ‘Opvoeden in
2018’.
Tijdens kinderfeestjes, overblijfmomenten en als begeleider bij een excursie merken ouders dat kinderen
mondiger worden en moeilijker te corrigeren zijn. Ook in de klas merken we dat. Wat zijn mogelijke
oorzaken? Hoe kunnen we het beste omgaan met mondig of brutaal gedrag. Hoe moeten we ons opstellen
in zulke situaties en hoe leren we onze kinderen de gewenste houding.
Komt u ook naar deze interessante ouderavond?
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
Paasviering
Op D.V. donderdag 29 maart hopen we met de leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Eben-Haëzer en de
Rehoboth gezamenlijk het Paasfeest te vieren. Hiervoor nodigen wij alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s,
oma’s, buren en andere belangstellenden van harte uit in de Hervormde Kerk van Groot-Ammers. De
viering begint om 13.15 uur en vanaf 13:00 uur zullen de deuren van de kerk open zijn. De viering zal
ongeveer een uur duren.
Seksuele vorming
Na de voorjaarsvakantie zullen weer de SeVo lessen uit onze methode ‘Wonderlijk gemaakt’ gegeven
worden. In de vorige nieuwsbrief heeft u hier meer over kunnen lezen .
Kwink
De thema’s van onze methode voor sociaal emotioneel leren deze maand:
Onderbouw:
• Verdraagzaamheid - Ik vraag waarom iemand zo doet. - Waarom doe je dat zó?
• Verliefdheid - Ik weet wat verliefdheid is. - Word verliefd op wie je wilt.
Middenbouw:
• Verdraagzaamheid - Ik ga verdraagzaam met de ander om. - Verdraag samen!
• Verliefdheid - Ik weet wat verliefdheid is. - Word verliefd op wie je wilt.
Bovenbouw:
• Verdraagzaamheid - Ik ga verdraagzaam met de ander om. - Verdraag samen!
• Verliefdheid - Ik weet wat verliefdheid is… en dat je verliefd mag worden op wie je wilt. - Accepteer
de verliefdheid van een ander!
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

Maart
13 maart
14 maart
21 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april
April
3 april t/m 6 april
11 april
12 april
16 april t/m 20 april
16 april t/m 18 april
19 april
27 april t/m 11 mei

Ouderavond GMR
Praktijkles verkeer
Projectavond
Paasviering
Paasweekend
Schoolkamp groep 8
Schoolvoetbaltoernooi
Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Spreekweek
Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

18.30 – 20.30 uur
13.15 uur

Groep 3 t/m 8
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Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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