Nieuwsbrief september 2019
Kijk ook eens op onze website

www.cbs-rehoboth.com

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 vrije tijd. 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. In de bijlage vindt u een koelkastposter van onze
methode Kwink, voor Sociaal emotioneel leren (SEL). De eerste schoolweken zijn ook
de lessen van Kwink gericht op positieve groepsvorming.
Op maandag hebben de leerkrachten en kinderen van groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8 een jaaropening
gehouden. We hebben hiermee heel bewust onze Hemelse Vader gevraagd om dit schooljaar bij ons te
zijn. We mogen weten dat Hij met ons mee wilt gaan.
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 Elsbeth van Voorthuijsen. Zij zal voornamelijk op dinsdag
en donderdag op school aanwezig zijn (e.vanvoorthuijsen@cbsmolenwaard.nl).
Zending
De laatste weken van het schooljaar hebben de kinderen van de Rehoboth € 372,00 aan zendingsgeld
meegebracht. Het geld is overgemaakt naar Compassion;
zij hebben een project in Tanzania waar dit geld voor
bedoeld is. In een eerdere nieuwsbrief heeft u hierover
kunnen lezen. Jongens en meiden, hartelijk dank voor
jullie inzet. De eerste periode van het nieuwe schooljaar
zal het zendingsgeld (op maandag ingezameld) voor Esber
Josué uit Guatemala zijn, de jongen die we via Woord en
Daad sponsoren. Van harte aanbevolen!
Kleding gevraagd
Voor de kleutergroepen zijn wij op zoek naar kleding in de maat 116 en 122. Mocht u ondergoed en
kleding hebben dat niet meer gebruikt wordt, maar nog wel toonbaar is, dan houden wij ons hiervoor
aanbevolen. Ook overalls/tuinbroeken en kaplaarzen (maat 27-33) kunnen we gebruiken. Zo kunnen
de kinderen ook na een regenbui in de zandbak spelen.
Schoolfotograaf is verzet
De schoolfotograaf stond gepland op woensdag 2 oktober, maar door afwezigheid van meerdere
leerkrachten is er gezocht naar een nieuwe datum. Bij de schoolfotograaf was de eerste mogelijkheid
op woensdag 8 januari. Volgend schooljaar hopen we de fotograaf weer in september te laten komen.
Rapportmappen
Wilt u de rapportmappen binnenkort weer meegeven naar school. De komende tijd
hopen we een aantal inleidende bladzijden te vernieuwen.
Voorstellen Emilie
Ik ben Emilie van Kleij. Ik ben 20 jaar en woon in Brandwijk. Afgelopen schooljaar heb
ik mijn diploma onderwijsassistent behaald en bij jullie gesolliciteerd met als resultaat
dat ik het team kom versterken. Ik wil de kinderen zo goed mogelijk helpen/
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begeleiden en ik kijk er erg naar uit om met jullie samen te werken en ook mijn kwaliteiten bij jullie in
te zetten. Tot komend schooljaar!
Ouderportaal Parnassys
Wilt u nalopen of al uw persoonlijke gegevens in het ouderportaal nog up-to-date zijn (met name
gewijzigde mailadressen/telefoonnummers in geval van nood)? Kunt u uw inloggegevens niet meer
vinden, stuur dan een mailtje naar Renske de Jong (r.dejong@cbsmolenwaard.nl).
Parro
Dit schooljaar gaan wij gebruik maken van Parro. Parro is een app
die gekoppeld is aan Parnassys. Via Parro kunnen wij op een
eenvoudige manier en ‘AVG-proof’ foto’s en berichten met u delen.
Nu plaatsen leerkrachten nieuwsberichten en foto’s op de website,
maar na de ouderavond zal dit gedeeld worden via Parro. Op de
ouderavond zullen wij u hier meer over vertellen.
Zou u voor de ouderavond de app van Parro op een telefoon of
Ipad willen installeren? Het is ook mogelijk om Parro te openen in
de browser: https://talk.parro.com/. U ontvangt binnenkort via de mail een uitnodiging om een
account aan te maken voor Parro. Parro kan ook gebruikt worden als een communicatiemiddel dat lijkt
op Whatsapp. Voorlopig gebruiken wij deze optie nog niet.
Website
Tot 1 oktober blijven leerkrachten huiswerk plaatsen op de website. Wilt u inloggen in het beveiligde
deel van de website om bijvoorbeeld foto’s en groepsinformatie te vinden, kunt u de volgende
gegevens voor dit nieuwe schooljaar gebruiken:
Op de website is recent een filmpje geplaatst dat een korte indruk geeft van onze
schoolvereniging CBS Molenwaard, de moeite waard om even te bekijken:www.cbs-rehoboth.com.
Oproep gebedsgroep
14 jaar lang is er een gebedsgroep geweest op onze school. Moeders kwamen om de week samen om
voor de school, de leerkrachten en de kinderen te bidden. Helaas zijn er op dit moment geen ouders
meer die bij elkaar komen om te bidden. Mocht u belangstelling hebben om hier (weer) uw schouders
onder te zetten, dan horen wij het graag. U kunt zich melden bij Renske de Jong.
Gelukkig weten we dat er nog steeds mensen en gezinnen voor ons als school bidden, ook al is het niet
meer in een gebedsgroep. We weten ons in het werk op school afhankelijk van onze Schepper. Wij
hebben Zijn leiding, zegen en wijsheid nodig in alles wat we doen.
AVG-formulieren
Vorig schooljaar heeft u de AVG toestemmingsverklaring ingevuld. Deze AVG
verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Indien u tussentijds de gegeven
toestemming op bepaalde punten zou willen wijzigen of het formulier nog eens
wilt inzien, neemt u dan contact met ons op.
Informatieavond
We nodigen u alvast hartelijk uit voor de informatieavond op 16 september om 19.30 uur.
Deze avond zullen we gezamenlijk starten in de hal. Hier zullen we de avond openen en willen we ook
een uitleg geven over het gebruik van Parro. Vervolgens wordt in elke groep uitgelegd wat er dit jaar
allemaal gaat gebeuren in de desbetreffende groep. Iedere groep houdt twee keer dezelfde presentatie
zodat u in de gelegenheid bent om in twee klassen informatie te ontvangen.
Wij vinden het heel wenselijk dat u aanwezig bent! Op deze avond laten we zien dat we samen
verantwoordelijk zijn voor dit nieuwe schooljaar; we werken samen bij het begeleiden en opvoeden van
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uw kind, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. En daarom willen we investeren in ons contact
met elkaar, om vorm te geven aan de driehoek: kind - ouders - school. Zien we u dan?
Gruitdagen
Op dinsdag en donderdag gaan we voor een gezonde pauzehap en verwachten we dat u uw kind(eren)
fruit, groente of een boterham meegeeft voor de ochtendpauze. Lekker én gezond!
Gymrooster
Groep 3 t/m 8 gymt ook dit jaar weer op dinsdag en vrijdag. Gymkleding en –schoenen graag in een
aparte tas meegeven naar school op de gymdagen. Op deze dagen is het nodig dat de kinderen op de
fiets naar school komen.
Dinsdag

Vrijdag

Groep 5 en 6

11.00 – 12.00 uur

Groep 7

8.30 – 9.15 uur

Groep 3 en 4

13.00 - 14.00 uur

Groep 4

10.00 – 10.45 uur

Groep 7 en 8

14.15 – 15.15 uur

Groep 5 en 6

10.45 – 11.30 uur

Groep 8

11.30 – 12.15 uur

Groep 3

10.30 – 11.30 uur
(in het speellokaal)

Bedankt namens juf Petra
Beste ouders,
Na 1,5 tot 2 jaar aan voorbereidingen had ik het voorrecht om deze zomervakantie bijna 3 weken met
een projectgroep van World Servants, in Zambia te mogen dienen.
We zaten in een klein dorpje genaamd Mboboli en sliepen in de school die een World Servants groep
twee jaar geleden al gebouwd had. Iedere dag om zes uur op, om zo op tijd te kunnen beginnen met
werken. Samen met de lokale organisatie hebben we stevig doorgewerkt, want op beide gebouwen zit
nu een dak en zijn ze zo goed als af. Ook heeft World Servants van het overige geld een extra
waterpomp neergezet, die dieper is dat de oude.
Mijn collega’s, het Rehobothteam, heeft met hun inzamelingsactie net voor mijn vertrek - wat me erg
heeft ontroerd - er voor gezorgd dat de
community nu geiten heeft voor handel en
melk. (Met de opbrengst van de winst kan
de
community
o.a
schoolmaterialen
aanschaffen). Naast het bouwen van een
school en een lerarenwoning hebben we
ook andere dingen gedaan, zoals iedere dag
kinderwerk (samen bidden, zingen en
bijpassende verwerkingen), huisbezoeken,
interactief les gegeven en cultuur-uitjes op
de zaterdag.
Dankbaar dat ik dit mocht doen. De tijd die
we met de inwoners van Mboli hebben
doorgebracht, het kinderwerk en het werk
dat we met de bouwvakkers hebben gedaan
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was fantastisch…..vooral indrukwekkend. Het heeft me veel gebracht!!
Ook namens de inwoners van Mboli, hartelijk bedankt dat u met uw zendingsgeld ons project heeft
gesteund. Dat er nu de mogelijkheid is dat er nóg meer kinderen naar school kunnen – iets wat hier zo
heel gewoon is!
Warme groet, Petra Quarré
Schoolreisjes
Donderdag 12 september gaan groep 1 en 2 op schoolreis naar ‘De vossenberg’. Dinsdag 17 september
gaan groep 3 t/m 7 op schoolreis naar ‘Duinrell’. Meer informatie hierover volgt in een aparte mail.
Groep 8 heeft op 17 september gewoon les.
KWINK
De aankomende weken zijn de gouden weken in de klas. Wij hebben de eerste 5 weken elke week een
les Kwink.
Week 1 is het thema 'Stel je voor' en Zet je in voor een veilige groep!'.
Het begin van het schooljaar staat in het teken van (opnieuw) kennismaken. Daar hoort bij dat je jezelf
kan voorstellen aan een ander en iets over jezelf kan vertellen. Minstens zo belangrijk is het om
aandacht te hebben voor wat een ander jou vertelt. Kinderen die elkaar beter kennen en belangstelling
hebben voor de ander, zullen bijdragen aan een veilige groep.
Week 2 Thema: Erbij horen
Onderbouw: Kom erbij!
Middenbouw: Prettige groep: Doe het samen!
Bovenbouw: Ik weet welke groepsrollen belangrijk zijn voor een veilige groep.
Week 3 Thema: Positieve communicatie
Onderbouw: Ik kan vriendelijk reageren naar de ander.
Middenbouw: Ik weet hoe ik positief kan reageren
Bovenbouw: Ik weet hoe positief communiceren bijdraagt aan de rust in de groep.
Muziekles groep 4
VIO-cursus in Groot-Ammers op donderdagavond van 18.15 - 19.15 uur voor kinderen uit groep 4.
Muziekmaken, zingen, werken met het notenschrift en elke twee weken een ander instrument. De
lessen worden gegeven in OBS De Ammers in Groot-Ammers. Voor informatie: zie uitgedeelde flyer of
bezoek de website: www.muziekpunt.nl en klik op muzieklessen / VIO. En als u met uw kind komt
kennismaken, dan bent u de eerste les welkom.
Voor in de agenda

September
12 september
13 september
16 september
17 september
30 sept-4 okt
Oktober
1 oktober
7-10 oktober
9 oktober
15 oktober
17 oktober

Schoolreis groep 1 en 2
Open monumentendag
Informatieavond
Schoolreis groep 3 t/m 7
Spreekweek
Start kinderboekenmaand
In deze week kijkochtenden in groep 1 en 2
Unicefloop
Informatieavond groep 8 - VO op EH
Studiedag – leerlingen zijn vrij
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18 oktober
21 t/m 25 oktober
30 oktober

Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Overblijfcursus voor alle overblijfouders

8.30 - 11.30 uur

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Rehoboth
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