Maandbrief december 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 zal voornamelijk op dinsdag en woensdag
op school aanwezig zijn (i.radder@cbsmolenwaard.nl).
Vacature Intern begeleider
De afgelopen tijd hebben wij de draad opgepakt in onze zoektocht naar een intern
begeleider, een persoon die de zorg in onze school coördineert. Na het vertrek
van Susan Lugtenburg heeft Imca haar werkzaamheden op interim basis
opgepakt. Na een interne sollicitatieprocedure zijn wij dankbaar dat wij u kunnen
melden dat Elsbeth van Voorthuijsen per 1 februari onze nieuwe IB’er wordt. Zij is
voor u waarschijnlijk geen onbekende. Elsbeth is sinds een aantal jaar aan onze
school verbonden als vaste invaller. Nu heeft ze ervoor gekozen om haar baan als
leerkracht in Bleskensgraaf op te zeggen en per 1 februari bij ons te starten. Imca
en Elsbeth zullen de eerste 2 maanden samen de werkzaamheden vervullen. We
hopen zo een goede overdracht te waarborgen.
Nieuwe juf
Na de kerstvakantie start juf Evelien Molenaar bij ons op school. Zij komt als LIO stagiaire lesgeven
aan groep 5. Door haar komst kunnen we groep 4 en 5 op alle dagen als enkele groep lesgeven. Juf
Evelien zal op maandag t/m woensdag in groep 5 zijn, juf Arda geeft les op donderdag en vrijdag.
Groep 4 krijgt les van juf Betske en juf Elise.
Voorstellen van juf Evelien
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Evelien
Molenaar, 20 jaar en woon in Streefkerk. Omdat ik in het laatste jaar zit
van de Pabo aan Driestar Educatief in Gouda, ga ik na de kerstvakantie
starten met mijn LIO stage. Dit ga ik doen in groep 5 en zal tot aan de
zomervakantie maandag t/m woensdag voor de klas staan.
In de afgelopen periode heb ik met veel plezier meerdere gymlessen
gegeven aan verschillende groepen, waardoor ik ook de kinderen van groep
5 al wat meer heb leren kennen. Ik hoop op een leuke en leerzame tijd in
groep 5! Mocht u vragen hebben of meer willen weten, kom gerust even
langs.
AVG-formulieren
We hebben inmiddels van bijna alle ouders een ondertekend AVG formulier. Het is goed om nu te
weten waar u ons als school toestemming voor geeft. Op het publieke deel van de website stond bij alle
groepen een groepsfoto. Deze hebben wij gewijzigd omdat er zo toch kinderen op het publieke deel
staan waar we geen toestemming voor hebben. Mocht het toch een keer gebeuren dat uw kind ergens
te zien is waar u niet blij mee bent of geen toestemming voor heeft gegegeven, dan stellen wij het erg
op prijs als u contact met ons zoekt.
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Deze AVG verklaring is voor onbepaalde tijd geldig; het invullen van dit formulier wordt geen jaarlijks
terugkerende administratieve actie. Indien u tussentijds de gegeven toestemming op bepaalde punten
zou willen wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen. We vullen dan een nieuwe AVG-verklaring
in.
Sinterklaas
Op woensdag 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.
Schoenendoosactie
Zaterdag 24 november j.l. zijn er door de familie de Lange 69
schoenendozen naar het verzamelpunt in Papendrecht gebracht. Prachtig
versierd en goed gevuld voor kinderen ver van hier. Jongens en meiden
dank jullie wel; wat een mooi gebaar om op deze wijze iets te mogen
betekenen voor de ander!
De komende maanden blijven we ons zendingsgeld besteden aan de SDOK
(Stichting De Ondergrondse Kerk). SDOK staat wereldwijd naast vervolgde
christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen.
Op 29 november hebben de kinderen een uitleg gekregen over het werk van
SDOK.
Kerst
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 dinsdag 18 december, om 19.00 uur. Iedere kleuter mag twee familieleden meenemen. Op
dinsdagmorgen zal er een generale repetitie gehouden worden van het kleuterkerstfeest. Hierbij zijn de
opa’s en oma’s van de kleuters van harte welkom. De viering start om 10.30 uur, inloop met koffie en
thee vanaf 10.15 uur. De kinderen mogen na de viering met de opa’s en oma’s mee naar huis. ‘s
middags zijn de kleuters vrij.
De vieringen voor groep 3 tot en met 8 vinden plaats op woensdag 19 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 viering gezamenlijk afsluiten door het zingen van twee
liederen.
Controleren gegevens Parnassys
Wilt u de gegevens van uw kind en uw gezin binnenkort weer eens controleren in Parnassys? Zo af en
toe gebeurt het dat de gegevens niet juist zijn en we een verkeerd telefoonnummer gebruiken.
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Kwink
Kinderen zijn vaak meer bezig met het zoeken van overeenkomsten dan het zien van de onderlinge
verschillen. Het is goed om ze vroeg te laten ervaren hoe fijn het is dat die
verschillen er zijn. We zijn allemaal verschillend. Er kunnen verschillen zijn in
hoe je eruitziet. De één heeft grotere voeten dan de ander. Of is groter. Er zijn
ook verschillen die echt passen bij hoe iemand is of doet. Iemand houdt heel erg
van dansen en een ander is gek op paardrijden. De één wordt sneller boos of
houdt meer van grapjes dan de ander. Het is fijn om te zien wat je samen
gemeen hebt. En het is leuk om te ontdekken waarin je van elkaar verschilt. Als
iemand anders is, valt er iets te ontdekken!
Thema ' Wees blij met verschillen!'
Onderbouw: Ik ontdek dat het leuk is dat we verschillend zijn.
Middenbouw: Ik ontdek dat het leuk is dat we verschillend zijn.
Bovenbouw: Ik kan zonder vooroordelen en stereotypen over diversiteit praten.
Spreekweek
In de week van 10 t/m 14 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
7 december kenbaar te maken.
GMR
Dinsdag 13 november hebben we vergaderd met de GMR en de MR. Het bestuur heeft ons gevraagd
mee te denken over het veiligheidsplan, waarin beschreven staat hoe we zorgen voor een veilige leeren werkomgeving. Daarnaast hebben we gesproken over het vervoersbeleid dat op ons verzoek is
opgesteld. We hebben ingestemd met het voorstel voor het vakantierooster 2019-2020. We hebben
een onderwerp en spreker gekozen voor de jaarvergadering / ouderavond. Zodra de afspraken
definitief zijn hoort u van onze plannen. De komende maanden hopen we met elkaar een basiscursus te
volgen, zodat we goed toegerust zijn voor onze taak in de (G)MR.
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 21 december om 12.30 uur start de kerstvakantie. De wensen u allen goede en
gezegende feestdagen toe. We hopen en bidden dat we in 2019 de gezondheid krijgen om, samen met
u, ieder kind het onderwijs en de zorg te geven die het nodig heeft.
Voor in de agenda
December
5 december
10 t/m 14 december
11 december
18 december

Sinterklaas bezoekt de school
Spreekweek
Kerstcircuit, groep 1 t/m 8
Generale kerstviering groep 1 en 2 met opa’s
en oma’s
kleuters zijn ‘s middags vrij
18 december
Kerstfeestviering groep 1 en 2
19 december
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8
24 december t/m 4 januari Kerstvakantie
Januari
14 januari – 25 januari
31 januari

11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Cito toetsen afname (M)
Studiedag – leerlingen zijn vrij
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Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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