Maandbrief november 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).
Oudergesprekken en AVG-formulieren november
Op donderdag 15 november vinden er oudergesprekken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind(eren) plaats. De gesprekken zijn inmiddels gepland. U ontvangt deze week de planning
per mail.
Tijdens de oudergesprekken kunt u i.v.m. de AVG een toestemmingsverklaring op school
ondertekenen. Wij zorgen ervoor dat de verklaringen afgedrukt zijn en ter ondertekening klaar liggen.
Dan is deze administratieve verplichting in korte tijd afgehandeld.
Unicefloop
Op 3 oktober hebben we weer een succesvolle Unicefloop kunnen organiseren. Ca. 150 kinderen
hebben weer enthousiast meegedaan en bijgedragen aan dit succes. Ook wisten ze vele sponsors
binnen te halen. Er is een recordbedrag van 4.750 euro opgehaald. Echt fantastisch dat we dit weer
konden doen. Trots op deze kinderen, die zich ingezet hebben voor kinderen in moeilijke situaties. Ook
dank aan de vrijwilligers, waardoor dit mede mogelijk was.
Schoolkorfbal
Woensdag 10 oktober is het korfbaltoernooi geweest. We zijn trots op onze 1e en 2e plaats op dit
toernooi, maar nog veel leuker is dat alle kinderen met veel enthousiasme hebben deelgenomen. We
bedanken alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt.
Kleurwedstrijd kinderboekenmaand:
Veel kinderen uit groep 1,2 en 3 hebben meegedaan met de kleurwedstrijd!
En wat een prachtige resultaten zijn er!
Schoenendoosactie
De schoenendozen kunnen tot en met donderdag 22 november a.s. ingeleverd worden op school.
Studiedag
De laatste woensdag van oktober hebben we met de
teams van de drie scholen van CBS Molenwaard
gezamenlijk nagedacht en gesproken over onze
christelijke identiteit. We stonden onder andere stil bij
de volgende vraag: hoe krijgt christelijk onderwijs op
onze school gestalte?
Onze christelijke identiteit is immers niet alleen iets
dat zichtbaar is tussen 8.30 uur en 9.00 uur, wanneer
men Bijbelverhalen vertelt. Het christen-zijn komt
ook in andere lessen naar voren. Bovenal is dit een
kwestie van uitleven en voordragen: in je gedrag en
benadering en in je daden ben je een kind van de Hemelse Vader.
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Naast de dialoog met de verschillende teams en het bijwonen van een lezing, hebben we diverse
workshops gevolgd rondom het praktisch maken en toepassen van onze christelijke levensovertuiging.
Het was verbindend en opbouwend om als collega’s met elkaar stil te staan bij de bron, de kern van
ons bestaan. We kijken terug op een waardevolle studiedag.
Zending
De eerste periode van het schooljaar is er door de kinderen van onze school zendingsgeld meegebracht
voor World Servants. Juf Petra hoopt de komende zomervakantie mee te werken aan een project in
Zambia. Jongens en meiden hartelijk dank; €382,- is er overgemaakt door jullie bijdrage! Wat een
prachtig bedrag.
De komende maanden wordt het zendingsgeld besteed aan de SDOK (Stichting De Ondergrondse
Kerk). SDOK staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot
verbondenheid met hen.
Christenvervolging is het geheel van het lijden dat we meemaken vanwege het belijden van de Naam
van Christus. Dit lijden mag je breed zien: van gemarteld worden tot buitengesloten worden. Wij
kunnen het ons niet voorstellen, maar wereldwijd komt het veel voor en daarom willen we dit
zendingsdoel onder de aandacht brengen.
Sinterklaas
Het duurt nog ‘even’, maar deze maand starten de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest van 5
december. Op vrijdag 9 november a.s. zullen de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken. Zij kopen een
cadeautje (richtbedrag € 5,00) voor de desbetreffende klasgenoot en maken een surprise en gedicht.
Wilt u erop toezien dat het voor elk kind leuk is om de surprise uit te pakken. Viezigheid is niet
gewenst. Veel succes!
De groepen 1 t/m 4 krijgen op 5 december een cadeautje van de Sint en zijn pieten.
Meer praktische informatie over het sinterklaasfeest volgt in de volgende maandbrief.
Betaling ouderbijdrage
Hartelijk dank voor alle betalingen die al binnen zijn! Mocht u er per ongeluk nog niet aan toegekomen
zijn om u te buigen over de betaling van de ouderbijdrage, willen wij u vragen dit alsnog te doen. U
kunt via de volgende link de brief nogmaals bekijken en gegevens vinden.
http://cbs-rehoboth.com/over-ons/ouderbijdrage
Kwink
Vanaf nu werken we 1 keer in de 3 weken met een les van Kwink. De
aankomende maand staat zelfvertrouwen centraal.
Als kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, gaan ze uitdagingen aan,
zijn ze niet bang fouten te maken en is er ruimte tot leren en ontdekken.
Ook in de contacten die ze aangaan. Het ene kind heeft van nature meer
zelfvertrouwen dan de ander. Maar aan zelfvertrouwen kun je werken. En
zelfvertrouwen kan groeien. Fouten maken hoort daarbij. In een sterke
groep krijgen kinderen daar de ruimte voor, zonder daarop afgerekend te
worden. Ieder kind is weleens onzeker. Het hoort erbij dat kinderen
twijfelen of ze iets wel of niet goed kunnen. Zeker als het gaat om dingen
die ze nog niet of weinig hebben gedaan. Willen kinderen groeien in hun
ontwikkeling dan is werken aan hun zelfvertrouwen van belang. Kinderen
met een groot zelfvertrouwen zullen minder bang zijn om te laten zien wat
ze kunnen en durven te oefenen in wat nog niet zo goed gaat.
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Thema ' Vertrouw op wat je kunt!'
onderbouw: Ik weet wat zelfvertrouwen is.
middenbouw: Ik ontdek waarin ik zelfvertrouwen heb..
bovenbouw: Ik ontdek waarin ik zelfvertrouwen heb.

Voor in de agenda

November
6 november
12 november
15 november
9 november
20 november
December
5 december
10 t/m 14 december
11 december
18 december
18 december
19 december
24 december t/m 4 januari

Schoolontbijt
Scholenmarkt VO in De Spil
Verplichte oudergesprekken n.a.v. sociaal
emotionele ontwikkeling
Lootjes trekken in groep 5 t/m 8
Ouderpanel
Sinterklaas bezoekt de school
Spreekweek
Kerstcircuit, groep 2 t/m 8
Generale kerstviering groep 1 en 2 met opa’s en
oma’s
Kerstfeestviering groep 1, 2
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8
Kerstvakantie

19.30 – 21.30 uur
15.30 – 21.30 uur

8.30 uur

11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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