
Nieuwsbrief September 2022
Kijk ook eens op onze website www.cbs-rehoboth.com

Inleiding

De kop is eraf! Wij hebben inmiddels goede
dagen achter de rug. Wat fijn om de kinderen
elke dag weer te ontmoeten en ze te
onderwijzen. Geweldig om ook weer Zijn Woord
te openen en met de kinderen het daarover te
hebben. Wat hebben we toch een prachtig
beroep. Alle dank aan Hem. Wij hopen dat u en
uw kinderen ook terugkijken op goede eerste
dagen. Het zal aan het weer en de leuke
activiteiten van vorige week niet gelegen
hebben. Bij deze willen wij u nog hartelijk
bedanken voor uw geleverde bijdrage bij het
waterfestijn bij groep 1/2 of het zwemmen bij
groep 3 t/m 8.

Welkom

Aan het begin van dit schooljaar stellen wij ook graag enkele nieuwe gezichten op de CBS Rehoboth
aan uw voor. U kunt ze komend jaar vaker tegenkomen, omdat ze (voorlopig) de vervanging van Juf
Elsbeth in groep 8 op zich gaan nemen of ze komen dit jaar bij ons stagelopen. Daarnaast is ook de
vacature van administratief medewerkster (van voor de vakantie) vervuld. Wellicht dat u haar
binnenkort een keertje aan ‘de lijn’ krijgt.
Hieronder zullen zij zich allemaal aan u voor.

Meester Erwin (groep 8) stelt zich voor

Wellicht dat u mijn naam al eerder thuis heeft horen vallen, maar
mijn naam is Erwin Kortleve, 22 jaar en kom uit Molenaarsgraaf.
Ik ben derdejaars pabostudent aan de christelijke hogeschool in
Ede.
Komend jaar loop ik stage op de Eben-Haëzer in Groot-Ammers en
in het afgelopen jaar heb ik op de Rehoboth stage gelopen, waarvan
een half jaar in groep 8 bij Meester Jan Pieter. In die stageperiode
heb ik veel dagen zelfstandig voor de groep gestaan. Een geweldige
tijd! Samen met de leerlingen hoop ik er weer een fantastisch tijd
van te maken waarin we elkaar nog beter leren kennen én
waarin de kinderen tot leren zullen komen.
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Juf Martina (groep 8) stelt zich voor

Hoi, ik ben Martina de With en ik zal de komende periode een wat
bekender gezicht gaan worden in groep 8. Ik werk maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag als juf van groep 6 op de
Eben-Haëzer en op woensdagavond werk ik een aantal uur als NT2-
taaldocent binnen het volwassenonderwijs. In de ochtend zal ik om
de week invallen voor groep 8. Ik woon in Langerak en werk
inmiddels al 6 jaar als juf in het basisonderwijs. Ik kijk er naar uit
om deze groep 8 te leren kennen en een stukje mee op te lopen in
het nieuwe schooljaar.

Sevgi Kaplan (OA) stelt zich voor

Mijn naam is Sevgi Kaplan, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit
Nieuwpoort. Ik ben een echte familiemens en sporten is mijn
grootste hobby! Van touwtje springen tot volleybal, toe maar!

Ik ben derdejaars op de opleiding Onderwijsassistent op het Da
Vinci College in Gorinchem. Omdat dit mijn derde jaar is, zal ik hard
moeten werken en daarom vast op de maandag en dinsdag
werkzaam zijn op de Rehoboth!

De Rehoboth past precies bij mijn visie en daarom ben ik
enthousiast, ik kan niet wachten om de kinderen hun nodige
begeleiding aan te bieden en hen te zien groeien tot toppers!
Ook zie ik ernaar uit om jullie te ontmoeten!

Johannah Klein (OA) stelt zich voor

Toen ik heel klein was leek me het leuk om kraamverpleegster
te worden. Maar het leek me later toch ook leuk om met iets
oudere kinderen te werken, omdat je daar weer op een
andere manier contact kunt hebben. Ik vind het ook erg leuk
om kinderen nieuwe dingen te leren.
Ik ben Johannah Klein, kom uit Bleskensgraaf en ben 20
jaar. Na de opleiding zelfstandig gastvrouw ben ik verder
gegaan bij Welzijn. Vorig jaar heb ik ervaring opgedaan in de
kinderopvang en buitenschoolse opvang en dit jaar ga ik aan
de slag als onderwijsassistent. Mijn stage duurt 20 weken. Ik
hoop op maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag bij
de klas Oekraïense kinderen te helpen en op
donderdagmiddag bij groep 1.
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Administratief medewerkster stelt zich voor

Per 1 augustus as. zal ik werkzaam zijn binnen de CBS
Molenwaard als administratief medewerker. Voor degenen die
me nog niet kennen, zal ik me kort voorstellen. Mijn naam is
Rosemarie Buijserd- van Aken en ik ben 44 jaar. Geboren
in Waal, getogen in Groot-Ammers, gestudeerd in Ede, gezin
gevormd in Sliedrecht en sinds 4 jaar weer wonend in
Groot-Ammers. Erik is getrouwd met mij en we mogen ouders
zijn voor Liva, Syrah en Jenoah. Mijn tijd gaat op aan koken,
bakken, tuinieren, klussen, lezen, alles wat met pleegzorg te
maken heeft in het kader van onze pleegzoon, er zijn voor
mensen die wat hulp kunnen gebruiken, kinderwerk en
bestuurswerk in onze kerkelijke gemeente en opvoeding.
Ik zal op dinsdag en donderdag werkzaam zijn op de
Rehoboth. Het kan dus zo zijn dat u voortaan mij aan de
telefoon krijgt bij ziekmelding van uw kind of dat u een e-mail
ontvangt die door mij is opgesteld. Ik kijk enorm uit naar
deze nieuwe uitdaging en heb veel zin om in de rol van
administratief medewerker het christelijk basisonderwijs in
ons dorp te ondersteunen. Wie weet tot ziens!

Nieuwe coördinatoren voor het overblijven

Allereerst willen we namens alle kinderen en ouders, Nelleke en Danielle heel hartelijk bedanken voor
hun inzet als overblijfcoördinator. Gelukkig hoeven we jullie nog niet te missen want jullie blijven mee
draaien in het overblijfrooster.
Vanaf september zijn wij, Nienke den Boer en Patricia Mosterdijk de coördinatoren van het overblijven.
Voor nog niet iedereen zijn we een bekend gezicht. In de loop van het jaar hopen we dat dit natuurlijk
gaat veranderen. Patricia is elke donderdag aanwezig bij het overblijven. En Nienke is bijna elke
dinsdag aanwezig.
Inmiddels draad het overblijven weer op volle toeren. Met de hulp van veel moeders is het rooster weer
rond. Wat fijn dat dit weer gelukt is.
Een aantal kinderen betalen voor het overblijven. Willen de ouders van deze kinderen zorgen dat er per
keer of per strippenkaart weer wordt betaald?
Om het geheugen nog even op te frissen; elke keer overblijven kost € 1,50. Er kan ook een
strippenkaart aangekocht worden. Deze zijn van 10x overblijven voor € 15,00 en voor 20x overblijven
voor € 30,00. Geen korting dus.
Een aantal kinderen hebben net voor de zomervakantie nog een kaart gekocht. Deze maken we
uiteraard eerst op.

Zijn er vragen, voel je vrij om ons even
aan te spreken of te bellen.

Hartelijk groet van

Nienke (links): 06-10942593
Patricia (rechts: 06-14483594
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Website - inloggegevens

Door het gebruik van Parro zullen leerkrachten geen actuele informatie plaatsen op de website. Op de
website kunt u nog wel het formulier voor verlofaanvragen vinden. Ook de schoolgids en nieuwe
protocollen zullen hier geplaatst worden.
Er is op de website ook een inloggedeelte. Hier zijn de notulen van de (G)MR te vinden. Dit jaar
gebruiken we de gebruikersnaam: schooljaar 20222023 en het wachtwoord is: Taalboek29

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 Jan Pieter den Hoed (jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl).

Informatieavond

We nodigen u hartelijk uit voor de informatieavond op 5 september om 19.00 uur.
Deze avond zullen we gezamenlijk starten in de hal. Hier zullen we de avond openen en willen we
stilstaan bij het onderwijs (en onze plannen) voor komend cursusjaar. Vervolgens wordt in elke groep
uitgelegd wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren in de desbetreffende groep. Iedere groep houdt twee
keer dezelfde presentatie (met uitzondering van groep 7 en 8), 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
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?
Inmiddels is er ook een Parro bericht verzonden met de aankondiging van deze avond en de tijdstippen
van de 2 rondes. Wilt u via de agenda (in Parro) laten weten of u er bent?! Alvast bedankt.

Gymrooster

Spreekweek

In de week van 26 september staat er een spreekweek gepland. De
gespreksmomenten in de spreekweek zijn niet schoolbreed bedoeld voor alle
leerlingen. Wanneer een gesprek wenselijk is neemt de leerkracht contact
met u op. Als u niets hoort, maar toch graag een gesprek wilt over het
welbevinden van uw kind op school, nodigen we u uit zelf het initiatief te
nemen om de leerkracht(en) te benaderen. Gelieve dit wel te doen voor 20
september.

Werkdagen en e-mailadressen team

Groep Juf/meester Werkdagen Mailadres

Groep 0/1 Juf Emma ma, di, wo, do e.burger@cbsmolenwaard.nl

Groep 2 Juf Petra ma, di p.quarre@cbsmolenwaard.nl
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Juf Linda wo, do l.vanwijngaarden@cbsmolenwaard.nl

Juf Petra is aan het reïntegreren. Juf Linda en juf Rinda nemen in deze
herstelperiode nog dagdelen en werkzaamheden over.

Groep 3 Juf Annelies wo, do, vr a.vanderhorst@cbsmolenwaard.nl

Juf Herlinde ma, di h.hoeflak@cbsmolenwaard.nl

Juf Mariëlle ma m.degroot@cbsmolenwaard.nl

Momenteel is juf Herlinde met zwangerschapsverlof. Het verlof wordt waargenomen
door juf Annelies. Juf Mariëlle zal enkele maandagen aan deze groep lesgeven.

Groep 4 Juf Martine ma, vrij m.vanderleer@cbsmolenwaard.nl

Juf Berdien ma, do, vrij b.reitsma@cbsmolenwaard.nl

Juf Eva Di, wo, do e.hakkesteeg@cbsmolenwaard.nl

Juf Eva loopt haar eindstage van de leerkrachtenopleiding op onze school. Dit zal tot
de kerstvakantie duren. Juf Berdien is aan het reïntegreren. Op dit moment geeft ze
enkele lessen, daarnaast geeft ze extra instructie binnen en buiten de groep.
Na de kerstvakantie zal juf Berdien werken op ma, do, vrij en juf Martine op di, wo,
do.

Groep 5 Meester Adriano ma, wo, do, vrij a.veltromp@cbsmolenwaard.nl

Juf Arda di a.deblaauw@cbsmolenwaard.nl

Groep 6 Meester Arie ma, di, wo, do,
vr

a.visser@cbsmolenwaard.nl

Juf Arda vr a.deblaauw@cbsmolenwaard.nl

Groep 7 Juf Elise ma, di, wo, do
(ochtenden)

e.sterrenburg@cbsmolenwaard.nl

Groep (7)/8 Meester Jan Pieter ma, di, do, vr jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl

Juf Martina wo m.dewith@cbsmolenwaard.nl

Meester Erwin wo ekortleve@student.che.nl

Juf Elsbeth wo e.vanvoorthuijsen@cbsmolenwaard.nl

Juf Elsbeth is met ziekteverlof. Haar lesgevende taken worden overgenomen door
Meester Erwin en juf Martina. Zij zullen om-en-om voor groep 8 staan.
Op de ma, di en donderdagmiddag zal groep 7 worden gecombineerd met groep 8.
Meester Jan Pieter zal dan de leerkracht zijn. Dit geldt ook voor de vrijdag.

LeerSaam Juf Martine do-middag m.vanderleer@cbsmolenwaard.nl

DoeSaam Juf Annemieke do-middag a.dewit@cbsmolenwaard.nl

Docent gym Meester Adriano di, vrij a.veltromp@cbsmolenwaard.nl
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Taalklas Juf Connie ma, vrij c.aarten@cbsmolenwaard.nl

Juf Suzanne di s.klok@cbsmolenwaard.nl

Juf Mirjam wo, do m.vanwijngaarden@cbsmolenwaard.nl

Oproep(!) ‘Bouw’ ouders gezocht

We zijn op zoek naar ouders die onder schooltijd willen helpen bij het afnemen van het leesprogramma
BOUW. Kinderen die dit programma gebruiken, moeten minimaal 4x per week oefenen in dit
programma. Ouders die meehelpen worden 1x in de twee weken ingeroosterd en zijn ongeveer 1 uur
tot 1,5 uur met kinderen aan het lezen. Een dankbare taak om kinderen verder te helpen in hun
leesontwikkeling. Opgeven kan bij r.buijserd@cbsmolenwaard.nl

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 hebben de kinderen een fiets nodig
om naar de gymzaal te kunnen fietsen.

Dinsdag Leerkracht Vrijdag Leerkracht

Groep 3 8.30 – 9.15 uur Meester Adriano Groep 6 8.30 – 9.15 uur Meester Adriano

Groep 5 9.15 - 10.00 uur Meester Adriano Groep 4/5 9.15 – 10.00 uur Juf Martine
Meester Adriano

Groep 4 10.00- 10.45 uur Meester Adriano groep 3 10.45 - 11.15 uur
(in het speellokaal)

Juf Annelies

Groep 6 11.15 - 12.00 uur Meester Arie Groep 7/8 11.30 – 12.30 uur Meester Jan Pieter

Oekraïneklas 13.00 - 14.00 uur Juf Suzanne

Groep 7/8 14.15 - 15.15 uur Meester Jan Pieter
Meester Adriano

Fruitdagen en trakteren

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!
Een nieuw schooljaar is ook weer een mooi moment om gezond van start te gaan. Om u daarbij
te helpen heeft de GGD een mooie brochure ‘Geen rommel in je trommel’ ontwikkeld met
gezonde informatie en tips.
Wanneer we een verjaardagsfeestje vieren mag er uiteraard getrakteerd
worden in de groep. Voor leuke en gezonde ideeën kunt u eventueel een
kijkje nemen op de website ‘Gezond trakteren.nl’
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Zendingsgeld

In de afgelopen periode is er zendingsgeld meegebracht voor
de mensen in Jemen.
Door de oorlog daar hebben veel mensen hun huizen moeten
verlaten, zijn er veel scholen en ziekenhuizen verwoest, zijn er
veel gewonden en zieken, is er een groot tekort aan
medicijnen, voedsel en water. De jongens en meiden van 'De
Rehoboth' hebben € 455,- bijeengebracht om een bijdrage te
kunnen leveren aan de nare situatie daar. Hartelijk dank
hiervoor.

De eerste periode van het schooljaar zal het zendingsgeld
bestemd zijn voor Esber Josué  'ons' adoptiekind in Guatemala. Van harte aanbevolen!

Gebedsgroep

Ook in het nieuwe schooljaar willen we graag bij elkaar komen om te bidden en danken voor de scholen
in Groot-Ammers. Dit doen wij op de tweede dinsdag van de maand van 8.30 tot 9.30, de ene keer op
de Rehoboth en de andere keer op Eben Haëzer. We bidden voor de kinderen, het personeel, het
onderwijs en actuele situaties. Dit doen wij omdat we geloven in de kracht van gebed. Het is een plek
waar iedereen welkom is om mee te bidden, in stil gebed of hardop. Voor meer informatie of
belangstelling: Spreek gerust iemand van ons aan! Ook gebedsverzoeken voor uw kind/kinderen
mogen aangedragen worden, wij gaan hier vertrouwelijk mee om.
Voor meer informatie/aanmelding of gebedsverzoek: gebedsgroep@cbsmolenwaard.nl
Eben Haezer:                    Rehoboth:
Jolanda Baan                    Adrie Hakkesteegt
Linda Kostelijk                  Plonie Prins

Amanda van Herk

GMR

De eerste vergadering van de GMR dit nieuwe schooljaar staat gepland op
21 september. Zij zal dan vergaderen in Nieuwpoort op de Eben-Haëzer,
aanvang: 20.00 uur.
Op woensdag 19 oktober organiseert de GMR een ouderavond. Martijn
Schumacher, onderwijsadviseur van Driestar educatief, zal deze avond
uitleg geven over de methode
Wonderlijk Gemaakt. Dit is een methode voor relationele en seksuele
vorming. Alvast van harte uitgenodigd!

MR

Hoera, de MR is weer voltallig! Voor de zomervakantie heeft u als ouders een mail gehad om u (als u
interesse had) aan te melden als kandidaat voor de vacature in de oudergeleding. De sluitingstermijn
was 1 september. Mariska Schutte heeft zich voor die tijd aangemeld en daar er geen andere ouders
zich kandidaat hebben gesteld, is zij daarmee gekozen. Wij heten haar van harte welkom als nieuw
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MR-lid en zij zal de belangen van u als ouders en de kinderen behartigen. Ook zal zij voor u als ouders
aanspreekpunt zijn naast de andere MR-leden. We kijken uit naar een mooie, constructieve
samenwerking in het belang van de hele school.

Brede school

In de volgende bijlage kunt u meer informatie vinden m.b.t de ontwikkelingen van de Brede School in
Groot-Ammers.

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 intern begeleider Elsbeth van Voorthuijsen. Zij is voornamelijk op maandag,
dinsdag en donderdag op school aanwezig zijn (e.vanvoorthuijsen@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)

Voor in de agenda

Augustus
22 augustus Eerste schooldag
23 augustus Luizencontrole

September
5 september Informatieavond 19.00 uur
9 september Monumentendag Groep 7 en 8
13 september Gebedsgroep
19 september VO Scholenmarkt in Bruisend Hart -

Hoornaar
26 september Start Christelijke kinderboekenmaand
26 september t/m 30
september

Spreekweek

Oktober
11 oktober VO informatieavond op Rehoboth 19.30 uur
12 oktober Ouderpanel 8.30 uur
19 oktober GMR informatieavond: ‘Wonderlijk

gemaakt’
20 oktober Schoolfotograaf
24 oktober Start herfstvakantie

Met vriendelijke groet,
Team van CBS Rehoboth
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