Nieuwsbrief november 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 november stromen in groep 0/1 de volgende leerlingen in: Jacolien Viveen en Ciske Vink.
We wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school.
Bedankt
Op woensdag 11 oktober ben ik ontzettend in het zonnetje gezet. Ik wist alleen dat ik om 8.45 uur klaar
moest staan en verder was alles een verrassing voor me. Wat knap dat niemand zich versproken heeft
in de weken ervoor! Het is een ontzettend leuke en gezellige ochtend geworden! Ik wil alle kinderen,
ouders, collega's, O.R. leden en het bestuur bedanken voor alle voorbereidingen, het regelen van een
wel heel bijzonder voertuig met een uitstekende chauffeur, het mooi gezongen lied, de lieve woorden en
kaartjes, de mooie bloemen en cadeautjes, het lekkere gebak met de mooie vlaggetjes, de vele
tekeningen en de heerlijke lunch. De kinderen hebben die ochtend prachtige kunstwerken gemaakt die
de ouders thuis ook kunnen bewonderen. Veel kijkplezier!
Hartelijke groeten, Annelies van der Horst
Kinderboekenweek
De eerste weken van oktober stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema was dit jaar
'Bibbers in je buik - je hoeft niet bang te zijn'. Op maandagmiddag 2 oktober werden de kinderen van
de groepen 4 t/m 8 geheimagenten, die op zoek gingen naar verdwenen dukaten. Allerlei opdrachten
moesten uitgevoerd worden om uiteindelijk alle stukken van de puzzel te verzamelen. Het was een erg
gezellige middag! Daarnaast was er een kleurwedstrijd voor groep 1, 2 en 3. De winnaars zijn Rosie van
Donk (groep 1), Rosalie Hakkesteegt (groep 2) en Rowan Bons (groep 3). De schrijfwedstrijd voor groep
4 en 5 is gewonnen door Celine van Vianen (groep 5) en uit de groepen 6 t/m 8 was Bente de Bruin
(groep 6) de winnaar. Uiteindelijk hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met de voorleeswedstrijd.
De winnaars zijn Freek de Vos (groep 5) en Sara Ahaloui (groep 7). Al met al waren het geslaagde weken
en heeft iedere groep weer een prachtig, spannend boek gelezen!
Dankdag
Op woensdag 1 november is het dankdag. In de week van dankdag besteden we hier op school aandacht
aan. We willen deze dag God bedanken voor alle goede dingen die Hij aan ons geeft. Het centrale
Bijbelgedeelte is dit jaar Handelingen 8:26-39, het gedeelte over Filippus en de kamerheer. Het thema
is: ‘Blij verrast!’.
In de geschiedenis over Filippus en de kamerheer vindt er op meerdere manieren blijde verrassing plaats:
Allereerst worden Filippus en wij verrast door de bijzondere werking van de Heilige Geest: Hij stuurt
Filippus op het juiste moment naar de kamerheer uit Ethiopië. Gods Geest leidt het zelfs zo dat de
kamerheer precies in Jesaja 53 leest. Ook is er precies op het juiste moment water om te dopen.
De kamerheer wordt verrast door de uitleg van Gods Woord. Alleen geloof in Jezus Christus is nodig. De
kamerheer, die geen lid van het Joodse volk is, mag toch bij God horen. Hij vervolgt in blijdschap zijn
weg omdat Hij in Jezus gelooft. Tot slot worden wij blij verrast door deze geschiedenis. Gods Geest
doorbreekt de grenzen: het Woord van God verspreidt zich over de wereld, Gods Geest zorgt voor
(mensen die het ons) uitleg(gen) en alleen geloof in Jezus Christus als onze Redder is nodig. 's Middags
is er om 14.00 uur een (kinder)dienst in de Hervormde kerk van Groot-Ammers.
Schoenendoosactie
Inmiddels hebben we al heel wat schoenendozen mogen ontvangen. Fijn om op zo’n manier onze mede

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

mens te kunnen helpen. De gevulde schoenendozen kunnen tot en met donderdag 9 november a.s.
ingeleverd worden bij de leerkracht.
Kunstmuseum
Op woensdag 11 oktober hebben alle kinderen een mooi kunstwerk gemaakt. Binnenkort zullen de
kinderen een inlogcode ontvangen zodat u de kunstwerken digitaal kunt bekijken in het museum. Het is
mogelijk om van de kunstwerken een afdruk op een tas of mok te bestellen.
Actie voor bibliotheek
Vorige maand hebben we als bibliotheekcommissie bij elkaar gezeten. Daar concludeerde we dat we
graag nog meer boeken zouden willen aanschaffen dan jaarlijks mogelijk is. Veel boeken die in de
bibliotheek staan zijn verouderd. We willen daarom de komende maanden een statiegeld-flessenactie
houden voor de aanschaf van nieuwe boeken. Mag uw kind de statiegeldflessen van u en eventueel
familie, vrienden en buren meenemen naar school? In de hal staat een kliko waar de flessen ingelegd
mogen worden.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een boek te schenken aan de schoolbibliotheek. Heeft uw kind
een boek gelezen en mag dit boek voortaan in onze schoolbibliotheek komen te staan dan ontvangen
wij dit boek graag! Het is fijn als het boek niet ouder is dan 2 jaar. Wij vragen u hierbij rekening te
houden met de identiteit van de school, wij streven ernaar om boeken zonder vloeken of magie in de
schoolbibliotheek te zetten. De boeken mogen ingeleverd worden bij juf Annelies of juf Renske.
Luizencontrole
Na de herfstvakantie is de luizencontrole weer uitgevoerd. We zijn blij dat we als school luizenvrij zijn.
Door omstandigheden konden er maar 3 ouders aanwezig zijn. Wij hebben via mails en ouderhulplijst al
meerdere keren het verzoek bij u neergelegd om u aan te melden als luizenouder. Helaas heeft dit maar
1 nieuwe ouder opgeleverd. Wanneer er niet genoeg ouders zijn voelen wij ons genoodzaakt om te
stoppen met de luizencontrole. Mocht u dit geen goed idee vinden dan vragen wij u er (nogmaals) over
na te denken om u op te geven voor deze taak. Wij zijn er erg mee geholpen.
Oudergesprekken
Op donderdag 9 november vinden er oudergesprekken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw kind plaats. Via de mail heeft u gehoord op welk tijdstip u wordt verwacht.
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 vieren wij Sinterklaas. In groep 5
t/m 8 vieren wij sinterklaas middels surprises. We zullen op vrijdag 10 november lootjes gaan trekken.
Als richtbedrag voor het cadeautje houden wij €5,00 aan.
Unicefloop
Hierbij wil ik alle kinderen en de scholen bedanken voor hun inzet en medewerking om de Unicefloop
2017 weer tot een groot succes te maken.
De inzet en motivatie die de kinderen lieten zien, was echt heel mooi om te zien. Totaal hebben 170
kinderen meegelopen en hebben zij met elkaar €4.693,19 opgehaald voor Unicef, met als thema dit jaar
kinderarbeid. Dit is weer een recordopbrengst en we zijn dankbaar, dat we dit kunnen doen voor kinderen
die in moeilijke situaties leven. Hartelijke groet, Wilma Koorevaar
Stagiaires
Deze week starten er twee stagiaires bij ons op school. In groep 6 zal Marlène van den Berg twee weken
komen stage lopen, later in het jaar zal zij ook in andere groepen komen. In groep 7/8 start Bastiaan
Verschoor, hij zal er 1 dag per week zijn. Ook hij zal een keer van groep wisselen.
Kwink
De thema’s van onze methode voor sociaal emotioneel leren deze maand:
Onderbouw:
• Meeleven met de ander - ik ontdek hoe ik met anderen mee kan leven – ik leef
met de ander mee!
Middenbouw en bovenbouw:
• Empathie – ik ontdek hoe ik met anderen mee kan leven – ik leef met de ander mee!
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Vraag voor deelname aan onderzoek
Ons werd gevraagd het volgende onder uw aandacht te brengen: In Nederland maken jaarlijks ongeveer
70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ook op onze school zitten kinderen
die hiermee te maken hadden, hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in
vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale
relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage
cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin kinderen
na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn we op zoek naar
mogelijke verklaringen voor deze verschillen. In het kort willen we graag beter leren begrijpen hoe
ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van
kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken
krijgen met een scheiding. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Meer hierover
vindt u in een bijlage bij deze nieuwsbrief.
Alles op een rij in de activiteitenagenda:

November
9 november
10 november
December
5 december
11 t/m 15 december
12 december
20 december
20 december
21 december
25 december t/m 5 januari

Verplichte oudergesprekken n.a.v. sociaal
emotionele ontwikkeling
Lootjes trekken in groep 5 t/m 8
Sinterklaas bezoekt de school
Spreekweek
Kerstcircuit (groep 2 t/m 8)
Kerstfeestviering - generale groep 1 en 2 (voor
opa’s en oma’s)
Kerstfeestviering groep 1 en 2
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8
Kerstvakantie

15.30 – 21.30 uur

13.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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