
Nieuwsbrief januari 2023
Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids

Het schooljaar gaat gewoon verder, maar het zijn
wel de eerste schooldagen in het jaar 2023. Wat
zijn we dankbaar dat we de kinderen op school

mogen ontvangen!

Bij de start van 2023 willen we u

in de plannen die gemaakt zijn,
in alles wat komen gaat,

Gods nabijheid, Zijn zegen en Zijn liefde
toewensen.  Weet dat hij nabij is!

Welkom

Wat fijn dat er steeds weer nieuwe kinderen bij ons op school komen. Afgelopen maand mocht Manuel
al een paar keer komen wennen en zal vanaf januari aansluiten bij groep 0/1. Sander hoopt in januari
4 te worden en bij ons naar school te komen. Een hele fijne en leerzame tijd toegewenst!
Wellicht is het u opgevallen dat er in de afgelopen periode ook
kinderen in de Taalklas en de reguliere groepen zijn bijgekomen. Deze
kinderen zij nog niet genoemd in de nieuwsbrief:
Maksym, Arsenii en Abdulkader zijn in de taalklas gekomen. Sofiia is
in groep 3/onderbouw taalklas gekomen.
Aleyna in groep 2 en Kayra in groep 4 wonen sinds november in
Groot-Ammers. In januari zal Sarah naar Groot-Ammers verhuizen. Zij
zal instromen in groep 1.
Artur, een Oekraïense jongen uit de Taalklas, zal na de kerstvakantie
op de ochtenden in groep 7 les krijgen.
We hebben de afgelopen tijd ook afscheid genomen van diverse Oekraïense kinderen. Sommige
kinderen zijn voorgoed terug, andere gaan terug om te beoordelen of het mogelijk is om definitief in
Oekraïne te blijven.

We wensen alle kinderen een leerzame en fijne tijd toe bij ons op school.

Belangrijke documenten

Altijd handig om belangrijke schooldocumenten uit voorgaande nieuwsbrieven bij de hand te hebben.
Vandaar dit nieuwe item.

Jaarplanning Vakantierooster 2023-2024 Huisvesting nieuwsbrief (4e editie)
Schoolgids Buurtgezinnen Geldzorgen
Inschrijfformulier Verlofaanvraag
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Cito periode

Vanaf 16 januari staat twee weken lang de afname van diverse
toetsen (Cito) gepland in de groepen 3 t/m 8. De bedoeling van
deze toetsen is om de ontwikkeling van uw zoon/dochter in kaart
te brengen en methodeonafhankelijk met groepsgenoten in
Nederland te vergelijken. Wat heeft uw zoon/dochter in de
afgelopen periode geleerd? Mede aan de hand van de resultaten
worden de specifieke onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter
vastgesteld.

Spreekweek

In de week van 16 t/m 20 januari staat er een spreekweek gepland. In een
spreekweek kan een leerkracht u als ouder uitnodigen voor een extra
gesprek, naast de gebruikelijke 10-minutengesprekken in november en
februari. De leerkracht zal vooraf met u een afspraak maken voor het
gesprek.

Het kan zijn dat er vanuit de leerkracht gezien geen aanleiding is tot een
gesprek, maar dat u zelf toch een gesprek wilt over het welbevinden/de vorderingen van uw kind
op school. In dat geval vragen wij u hiervoor contact op te nemen met de leerkracht. Een
vriendelijk verzoek om dit voor 12 januari kenbaar te maken.

Periode 4 - Workshops

De kinderen krijgen op elke donderdag (cultuur) workshops aangeboden. Wellicht heeft u al diverse
keren foto’s op Parro voorbij zien komen. In januari start er een nieuwe periode met workshops:
Natuur en drama. We zijn benieuwd met welke verhalen de kinderen weer thuiskomen.

Inschrijving nieuwe leerlingen

Op dinsdag 31 januari, om 16.00 uur hebben wij een kennismakingsmoment
voor ouders van (eventueel) toekomstige leerlingen. Ouders kunnen een
kijkje nemen en de sfeer proeven op onze basisschool.
Tijdens de kennismaking presenteren we u onze visie op het leren en
ontwikkelen van kinderen binnen ons onderwijs en krijgt u een rondleiding
door de school. Kinderen die in 2023 of 2024 vier jaar worden kunnen
ingeschreven worden.

Binnenkort wordt in Het Kontakt een uitnodiging gepubliceerd, maar brengt u
deze informatie ook gerust onder de aandacht bij uw buren/bekenden,
wanneer zij nog niet bekend zijn met onze school. Bedankt!

Via deze link is het inschrijfformulier te vinden.
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Overblijf

Jaarlijks geven wij een training voor alle ouders die meehelpen bij het overblijf; de
vaste overblijfouders en de vrijwillige overblijfouders worden hierbij verwacht. Dit
schooljaar staat deze training gepland op woensdag 7 juni, van 10.00 - 12.30 uur.
Het duurt nog even, maar wilt u deze datum in uw agenda zetten? Julie Lubberdink
zal, even als andere jaren, de cursus verzorgen. De afgelopen jaren hebben we de
training als zeer waardevol ervaren.

Timon - pleegzorg

Timon is een christelijke jeugdzorgorganisatie in Nederland. Eén van onze pijlers is pleegzorg. Rondom
pleegzorg zijn er toenemend zorgen over het dalend aantal nieuwe
pleegouders dat zich aanmeldt.
Hiervoor zijn allerlei maatschappelijke redenen te benoemen. Dat
neemt niet weg dat de vraag naar pleeggezinnen blijft en
toeneemt. Basisscholen hebben een enorme achterban van
potentiële pleeggezinnen deze bijlage onder de aandacht willen
brengen.

Vanuit de MR

Het MR jaarverslag 2022 is akkoord bevonden. We zijn geïnformeerd over het plan van eisen over de
nieuwe school. Omdat het leerlingvolgsysteem van Cito vernieuwd, zijn we geïnformeerd over twee
verschillende leerlingvolgsystemen waaruit volgend jaar een keuze gemaakt gaat
worden. Daarnaast hebben we een toelichting op de uitgangspunten van de begroting voor 2023
gehad.

Contact schoolleiding

Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de locatiedirecteur Renske de Jong, zij is op
dinsdag en donderdag aanwezig (r.dejong@cbsmolenwaard.nl). Voor zaken rondom de zorg voor uw
kind kunt u terecht bij de interim intern begeleider Gerry Klop. Zij is voornamelijk op dinsdag en
donderdag op school aanwezig (g.klop@cbsmolenwaard.nl). Voor specifieke (praktische) vragen die
betrekking hebben op de CBS Rehoboth, kunt u alle dagen Jan Pieter den Hoed bereiken
(jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl)

Vertrouwenspersonen:
- Juf Elsbeth van Voorthuijsen (voor de kinderen)
- Mevr. A. Hoek (voor de ouders), Meeuwenlaan 22, 2964 HB Groot-Ammers, 0184-662024
contactpersoonREH@cbsmolenwaard.nl
- Externe vertrouwenspersoon: Dhr. N. Jongerius, njongerius@xs4all.nl (voor teamleden)
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Voor in de agenda

Januari
10 januari Luizencontrole
16 t/m 20 januari Spreekweek
16 januari – 27 januari Cito toetsen afname (M)

Februari
1 en 2  februari Aanmeldingsmoment nieuwe leerlingen met

presentatie
9.30 uur

2 februari Ouderpanel 8:30 uur
16 februari Rapport 1 mee 15.15 uur
20 februari Rapportgesprekken groep 1 - 8 15.30 – 21.30 uur
27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Rehoboth
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